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Voorwoord
Een terug- en vooruitblik op een veelbewogen tijd

Met trots presenteer ik u het jaarverslag van OSCAM voor 
de periode 1 januari 2021 - 31 december 2021.

Graag nodig ik u uit om bij de verantwoording de video’s 
bij onderdelen van de tentoonstellingen en context 
programmering te bekijken. Prachtige sfeerbeelden van 
bijzondere programma’s. Aan het slot van elke video vindt 
u ook de colofon met alle relevante organisatorische 
informatie. 

In het bijzonder wil ik graag op deze plek onze 
samenwerkingspartners, onze subsidiegevers en 
sponsoren in de breedste zin des woords, de Raad van 
Toezicht en niet in de laatste plaats ons hardwerkende en 
flexibele team bedanken. Door hun bijdragen kan OSCAM 
haar missie en visie zo goed mogelijk proberen uit te 
dragen en gestalte geven. 

— Marian Duff, 
Oprichter en directeur-bestuurder OSCAM
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Raad van Toezicht
Een terug- en vooruitblik op een veelbewogen tijd

Terwijl corona ons in de greep hield heeft OSCAM een 
fijne stap voorwaarts gemaakt. Dankzij inzet van Marian 
en haar team zijn we zoveel mogelijk open geweest en 
hebben we programma's ontwikkeld voor de momenten 
dat we publiek toegankelijk konden zijn. De behoefte 
aan menselijk contact, inspiratie en fijne gesprekken 
bleek ook op deze momenten.

Waar de continuïteit voor iedereen voorop stond was 
het zaak voor de RvT om de blik op de langere termijn 
te houden; het tijdelijk aanstellen van een 
bestuurssecretaris heeft een aanzet gegeven naar een 
professionelere interactie team-bestuurder-rvt. Het was 
fijn om te kunnen profiteren van de inzet van Marina 
Aarts Kuipers die inmiddels is doorgestroomd naar een 
onderwijsinstelling. Hoewel OSCAM in alle opzichten 
jong is realiseren we ons dat teamleden moeten 
doorstromen en hopen wij dat zij de OSCAM-vibe 
blijven uitdragen. Daarnaast hopen we ze bij tijd en wijle 
weer terug te zien in onze locatie in de Amsterdamse 
Poort om van hun ervaringen te leren.

Ook in de Raad van Toezicht waren wisselingen; ons lid 
van het eerste uur Charlene Austin maakte een sprong 
en ruilde SoHo House in voor zelfstandig 
ondernemerschap bij het door haar opgerichte Okra 
Agency. Haar inzichten op het gebied van marketing, 
positionering en strategische communicatie zijn 
bijzonder waardevol gebleken voor OSCAM.

De Raad van Toezicht is in 2021 vier maal in reguliere 
vergadering bijeen gekomen en zes maal in ad hoc-
samenstelling over diverse onderwerpen. Naast het 
verstevigen van de organisatie was de verandering van 
de Raad een belangrijk aandachtspunt. Het vertrek van 
Charlene gaf OSCAM een 'silver bullet' door de 
aanmelding van meerdere bijzonder gekwalificeerde 

kandidaten. Deze luxe heeft geleid tot een uitbreiding 
van de Raad met niet een maar met vier personen; 
Amaal Mohmoud, Erik van Ginkel, Rubiah Balsem en 
Annemarie den Dekker zijn de nieuwe leden van de 
RvT. In drie werkstromen (Financieel, Transformatie, en 
Identiteit) ondersteunen we Marian met de verdere 
uitbouw van OSCAM.
 
Voor 2022 blijft de transformatie naar een stabiele 
organisatie op een vaste lokatie en robuust gefinancierd 
onze speerpunt. Daarbij blijven we gecommitteerd aan 
Cultureel Zuidoost en leggen we verbanden met andere 
instellingen, de politiek en de bewoners van Zuidoost.

— Duco Wildboer, 
Voorzitter Raad van Toezicht OSCAM
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OSCAM x Top Notch x Magamba Network: BOUT IT #2 
12 december 2020 – 1 maart 2021

De originele Bout it is in 2018 ontwikkeld en bedacht door Marian 
Duff. Zij nodigde Kees de Koning, oprichter van hiphoplabel Top 
Notch, uit als gastcurator als ode aan de hiphopcultuur. In deze 
tweede editie van de succesvolle tentoonstelling, zetten Marian 
Duff en Souf Kinani (creative content manager bij Top Notch) 
opnieuw muzikale ondernemers uit Zuidoost en Nederland in de 
schijnwerpers, maar kijken ze ook over de grens naar 
muzikanten uit het Zimbabwaanse Magamba Network.

Hiphop is global en local, van de Bronx in New York, naar the 
Avenues in Harare, tot de Bijlmer in Amsterdam. Hiphopcultuur is 
enorm populair onder jongeren van over de hele wereld, en in de 
gemarginaliseerde groepen van de samenleving, maar wordt 
zelden goed begrepen binnen de wereld van kunst en cultuur. 
Door hiphop in een museumruimte te plaatsen ontstaat er een 
plek voor interessante kruisbestuiving tussen musea en muziek, 
en tussen twee instituten die op een andere manier worden 
gewaardeerd en geschaald.

Kunstenaars en artiesten
Marques Malacia portretteert de Nederlandse artiesten op de 
plekken waarvan hun muziek en lyrics doordrenkt zijn. 
Tegelijkertijd portretteert KB Mpofu hun Zimbabwaanse collega’s 
uit het Magamba Network in Bulawayo en Harare. De 
tentoonstelling is een ode aan deze ‘journalisten’ van de straten, 
flats, pleintjes en veldjes van de Bijlmer en Buluwayo, die hun 
muziek inzetten om maatschappelijk begrip te vergaren en 
sociale kwesties aan te kaarten.

Hiphop is meer dan muziek. Het is een vorm van expressie die 
raakvlakken heeft met de manier van kijken en maken van 
bijvoorbeeld beeldende kunstenaars. Vormgeving en ontwerp 
vormen een integraal element van de hiphopcultuur, waarbij 
makers zich vanuit de voor hiphop karakteristieke Do-It-Yourself 

attitude commerciële uitingen toe-eigenen. Deze tentoonstelling 
vormt een brug tussen de hiphopcultuur en de klassieke 
museumcultuur. We belichten verschillende kanten van de 
internationale en Amsterdamse hiphopscene en bieden artiesten 
de kans om zich op een wezenlijk ander podium te manifesteren.

Colofon
BOUT IT #2 is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 
OSCAM, Magamba Network en TopNotch.
Curatoren: Marian Duff & Souf Kinani
Expo ontwerpers: Floor Wesseling & Marques Malacia
Fotografie: Studio Wesseling & KB Mpofu
Productie: Samra Asmellash
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, Prince 
Claus Fund, Van den Ende Foundation, AFK, and VSB Fonds
Meewerkende artiesten NL: Chivv, Yung Nnelg, Giefa Sparkle, 
Jordymone9, and Sor
Meewerkende artiesten ZWE: Asap, Thug, Sibo FlySoul, 
Msiz’kay, and Natasha Muz
Special thanks: Magamba Network, Vera Chisvo, Tongai 
Makawa, Armand Ong A Swie, and Thijs Ottens
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OSCAM x United Painting x HKU Fellowship: MUSEUM 
22 februari 2021 – 26 februari 2021 en 4 maart 2021

Als Fellow van de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht gaat 
Marian Duff het woord 'museum' onderzoeken en herdefiniëren. 
Om dit onderzoek in te leiden, ontstond een creatieve 
samenwerking tussen OSCAM en United Painting. United 
Painting is een collectief van kunstenaars, schrijvers en designers 
die een passie delen voor het maken van grote kunstwerken op 
onverwachte plekken. 

Tussen 22 en 26 februari werkte elke dag een wisselende kleine 
groep mensen, bestaande uit teamleden van OSCAM, United 
Painting en vrijwilligers, aan een kunstwerk op de straat voor 
OSCAM. Elke dag werden een of twee letters van het woord 
'museum' geschilderd, geplakt en gestyled op een zacht rubberen 
ondergrond. Op 4 maart was OSCAM vol van MUSEUM. Groot, 
aanwezig, en tegelijkertijd zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk 
voor iedereen.

Tijdens het creëren van MUSEUM, vroegen we makers en 
voorbijgangers wat het woord 'museum' voor hen betekent. In de 
serie 'Duff redefining the word MUSEUM', die werd gelanceerd 
tijdens de opening van MUSEUM op 4 maart, zijn de 
uiteenlopende antwoorden zichtbaar.
 
Het bijzondere aan de connectie tussen OSCAM en United 
Painting, is dat deze werd gelegd tijdens de Speak Sessions 
'Sense of Place' die voortkwamen uit het project Refresh 
Amsterdam. Dit project was een prachtig voorbeeld van hoe 
culturele verbindingen naar langdurigere samenwerkingen 
toewerken.

Zie ook: 'Duff redefining the word MUSEUM'

Colofon
MUSEUM is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 
OSCAM, United Painting en HKU.
Curatoren: Marian Duff & Dre Urhann
Productie: Sasu Aghafua & Thijs Ottens 
Expo ontwerpers: United Painting
Fotografie: Saffron Pope
Mede mogelijk gemaakt door: Refresh Amsterdam & Amsterdam 
Museum
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https://www.youtube.com/watch?v=s5JCa_HCTSE


OSCAM x BNNVARA x HazazaH x Noah Latif Lamp: Roofkunst - 
Souvenirs van gestolen culturen 
15 april 2021 – 30 juni 2021

In samenwerking met de makers van de documentaireserie Roofkunst 
en kunstenaar Noah Latif Lamp, maakte OSCAM een tentoonstelling 
waarin koloniale kunst werd tentoongesteld. In Roofkunst – Souvenirs 
van gestolen culturen werden echter niet de objecten zelf getoond, 
maar souvenirs ervan, gemaakt in landen die zich de objecten toe-
eigenden. Souvenirs van kunst die ooit geroofd is; herinneringen aan 
andere tijden.

Verschillende musea worstelen met de manier waarop zij koloniale 
kunst tentoon moeten stellen. Sommige musea plaatsen bordjes bij 
objecten, om zo informatie te geven over de geschiedenis ervan. Deze 
bordjes zijn een stap in de goede richting, maar vallen alleen een 
oplettende lezer op. Bovendien worden de objecten nog steeds 
tentoongesteld op een wijze die meer aanvoelt als een  viering van 
rijkdommen, dan een reflectie op een gewelddadige, koloniale 
geschiedenis. In Roofkunst – Souvenirs van gestolen culturen voerde 
juist die reflectie de boventoon. 

Hoe gaan we om met onze erfenis van gestolen kunst?
In deze tentoonstelling stonden vier objecten uit de serie Roofkunst 
centraal: de sculpturen van het  Parthenon, de buste van Nefertiti, het 
kanon van Kandy en het masker van Luba. Op de wand achter de 
souvenirs was de volledige geschiedenis van de objecten te zien. Deze 
informatie zette de objecten in een geheel ander daglicht dan de 
manier waarop zij in reguliere musea tentoon worden gesteld. Naast de 
souvenirs werd een exclusieve video vertoond. Hierin gaven 
verschillende kunstenaars, opiniemakers en pioniers hun visie op het 
vraagstuk: ‘hoe gaan we om met onze erfenis van gestolen kunst en 
hoe kunnen we ruimte maken voor een hedendaagse, meer  inclusieve 
blik?’ Een verzameling perspectieven die de zwarte geschiedenis van 
de Nederlandse ‘gouden eeuw’ blootlegde en invoelbaar maakte wat de 
erfenis van die periode is. Het was een pleidooi voor een nieuw, 
inclusief narratief over de koloniale geschiedenis van Nederland en 
andere Europese naties. 

Over Noah Latif Lamp 
Noah is een conceptueel kunstenaar die alledaagse elementen in een 
nieuw licht presenteert en daarmee sociaal-cultureel kritische 
vraagstukken ontlokt. Met Roofkunst – Souvenirs van gestolen culturen 
wil Noah mensen uit verschillende kringen en delen van het land 
betrekken om zo een brede groep van ambassadeurs voor de 
tentoonstelling te creëren. 

Over Documentaireserie Roofkunst 
BNNVARA heeft in samenwerking met Hazazah Pictures de achtdelige 
documentaireserie Roofkunst geproduceerd. In ieder van de 45-
minuten durende afleveringen staat één kunstobject centraal 
dat momenteel in een Europees museum ligt, maar daar niet zijn 
oorsprong heeft. Door in iedere aflevering de potentiële reis van een te 
restitueren object te volgen, schijnt de documentaireserie licht op hoe 
de museale wereld werkt aan nieuwe verhoudingen met voormalig 
gekoloniseerde landen. Door alle betrokken partijen, van 
museumdirecteuren tot weinig gehoorde claimanten, 
als gelijkwaardigen samen te brengen en hun belangen en argumenten 
aan het licht te brengen,  ontmantelt de serie de abstracte bureaucratie 
die onderlinge toenadering bemoeilijkt. Door middel van een open 
gesprek over het beleid omtrent roofkunst anno 2021, draagt de serie 
bij aan het creëren van meer ruimte voor ondergerepresenteerden. De 
eerste vier afleveringen van de serie werden uitgezonden van 16 april 
tot en met 7 mei op NPO 2. 

Colofon 
Roofkunst is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 
OSCAM, BNNVARA, HazazaH en Noah Latif Lamp. 
Curatoren: Noah Latif Lamp 
Productie: Sam Godfried, Moos Wilhelm, Samra Asmellash & Sasu 
Aghafua  
Tentoonstelling ontwerper: Zaïra Pourier 
Fotografie: Almichael Fraay 
Mede mogelijk gemaakt door: BNNVARA & VSB Fonds 
Special thanks: Marian Duff, Armand Ong A Swie, Phuong Nguyen, 
Shaquille Shaniqua Joy, Louisanne van Hooff
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OSCAM x Brian Elstak: L.O.B.I. ARCADE 
17 juni 2021 – oktober 2021

“A true artist's duty, as far as I am concerned, is to reflect the times." 
- Nina Simone

Op 11 maart 2021 opende de tentoonstelling L.O.B.I. ARCADE in 
OSCAM. In deze tentoonstelling, die nog steeds te bezichtigen is, 
reflecteert beeldend kunstenaar Brian Elstak op authentieke, unieke 
wijze universele en tegelijkertijd persoonlijke thema’s. Deze thema’s 
reiken van black empowerment, representatie, koloniale erfenissen 
en migratie, tot persoonlijke struggles zoals zijn black man’s 
paranoia en zijn geloof en ongeloof in de (mede)mens.

L.O.B.I. ARCADE is, zoals de titel al verklapt, een arcadehal met 10 
unieke spelcomputerkasten die elk een eigen thema aansnijden. 
Arcadekasten hebben samen met hiphop cultuur, comic books en 
cartoons Elstak’s jeugd vormgegeven; het zijn voor hem belangrijke 
kunstvormen. Met L.O.B.I. ARCADE stappen bezoekers in Elstak’s 
wereld waar hij voor velen herkenbare verhalen vertelt, maar ook 
voor velen een nieuw perspectief biedt op bepaalde onderwerpen. 
L.O.B.I ARCADE is een ode aan deze kunstvormen en verhalen, 
overgoten met een saus van popcultuur.

Participerende Kunstenaars
Voor L.O.B.I. ARCADE hebben ook kunstenaars Dewy Elsinga 
(Butterfingaz), Hedy Tjin en creatief collectief Lowrey Foley 
McClane nieuw werk gemaakt.

Voor L.O.B.I. ARCADE heeft Hedy Tjin zich laten inspireren door 
oude familiefoto's; vastgelegde momenten die er uiteindelijk voor 
zorgden dat ze de persoon is geworden die ze nu 
is. Butterfingaz legt in deze tentoonstelling alledaagse situaties en 
jeugdherinneringen aan de stad Amsterdam vast als persoonlijk 
onderzoek naar (verdwijnende) identiteit en frustratie tegen 
gentrificatie. Lowrey Foley McClane (LFMC) is een collectief 
creatieven met uiteenlopende disciplines. Met LFMC bouwen ze 
aan een veilig huis waar ze eigen makers stimuleren om vrij te 
creëren en ruimte in te nemen: unapologetic, zonder filter, 
zonder tone polishing, zonder assimilatie. Als onderdeel van 

L.O.B.I. ARCADE heeft LFMC een arcadekast gemaakt waarmee 
ze presenteren wie ze zijn en waar ze voor staan.

Spelcomputerkasten
Voor dit project werkte Elstak samen met Ellik Bargai, die Elstak’s 
ontwerpen bouwt. De houten arcadekasten zijn canvassen waarop 
verhalen worden verteld. Met de kasten kan niet daadwerkelijk 
worden gespeeld, maar een aantal wordt wel audiovisueel 
ondersteund door een motion designer, een editor, dj’s, producers 
en mc’s. De kasten zijn in fases gemaakt en een aantal maakten al 
deel uit van Say It Loud in het Bonnefantenmuseum (t/m april 2021) 
en Refresh Amsterdam in het Amsterdam Museum (t/m mei 2021) 
als op zichzelf staande werken. Hierna zijn ze naar OSCAM 
verhuist om onderdeel te worden van de gehele expositie.

Gedurende de tentoonstellingsperiode was er een randprogramma 
waarin op verschillende manieren verder werd ingegaan op de 
thema’s die in de tentoonstelling terugkwamen. Deze zijn verderop 
in de verantwoording terug te vinden.

Voor een impressie zie: L.O.B.I. ARCADE

Colofon
L.O.B.I. ARCADE is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen OSCAM en Brian Elstak.
Curatoren: Marian Duff & Brian Elstak
Productie: Noukhey Forster
Kunstenaars: Brian Elstak, Hedy Tjin, Dewy Elsinga (Butterfingaz) & 
LMFC (Lowrey Foley McClane)
Tentoonstelling ontwerper: Ellik Bargai
Fotografie: Almichael Fraay 
Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst
Special thanks: Sasu Aghafua, Phuong Nguyen, Ahisha Echteld, 
Charmaine Wartes, Louisanne van Hooff, Julie Becker & Armand 
Ong A Swie.
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https://www.youtube.com/watch?v=VP1PdU-qDMY


OSCAM x Urban Myth: Hollandse Meesters Her-Zien
1 juli 2021 – september 2021

Tijdens Keti Koti 2021 verwelkomde OSCAM een vertrouwde 
tentoonstelling opnieuw. In samenwerking met curator Jörgen 
Tjon a Fong van Urban Myth toonde OSCAM in 2018 als eerste 
locatie de reizende tentoonstelling Hollandse Meesters Her-Zien, 
waarin hedendaagse bekende Nederlanders een gezicht geven 
aan historische Nederlanders van kleur uit de 17e en 18e eeuw.

In 2019 bundelden Jörgen Tjon a Fong en het Amsterdam 
Museum hun krachten voor een spectaculaire presentatie 
van Hollandse Meesters Her-Zien in de Amsterdam Museum-
vleugel in de Hermitage. De tentoonstelling schept een 
realistischer beeld van het kleurrijke land dat Nederland destijds al 
was en legt verhalen uit onze geschiedenis bloot die minder snel 
worden gehoord.

Tijdens Keti Koti keerden de Meesterwerken, die ook zichtbaar 
zijn geweest in het Internationaal Theater Amsterdam, Museum 
van Loon en de Hortus Botanicus, terug in OSCAM.

In OSCAM zijn onder andere Typhoon, Ruud Gullit en Yosina 
Roemajauw te zien als respectievelijk Elieser, Jacob Rühle, 
Christina van Geugten.

Colofon
Hollandse Meesters Her-Zien is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen OSCAM en Urban Myth.
Curatoren: Jörgen Tjon a Fong
Productie: Julie Becker
Fotografie: Cuba Lina  
Mede mogelijk gemaakt door: Stadsdeel Zuidoost & Amsterdam 
Museum
Special thanks: Margriet Schavemaker, Marian Duff, Armand Ong 
A Swie, Phuong Nguyen, Louisanne van Hooff
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OSCAM AIR x HvA #2
9 september 2021 – december 2021

OSCAM gelooft dat kunst ontsloten moet worden buiten 
musea en tegelijkertijd geïntegreerd moet worden binnen 
onbekende en/of nieuwe omgevingen. In de samenwerking 
tussen OSCAM Artists In Residence (OSCAM AIR) en de 
Hogeschool van Amsterdam (OSCAM AIR x HvA) wordt dit 
gedachtegoed nu voor de tweede keer toegepast. 

Onder een specifiek thema geeft OSCAM AIR drie tot vijf 
kunstenaars, uit alle disciplines, de mogelijkheid om zich 
vijf maanden in een schooljaar 'te vestigen' op de HvA op 
de Business Campus in Amsterdam Zuidoost. De 
kunstenaars worden gekozen op basis van hun vermogen 
om mensen te verwonderen en te inspireren, maar ook om 
hen te prikkelen om na te denken over het thema en de 
daarbij behorende kunst. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
verbinding, reflectie en nieuwe inzichten binnen een 
omgeving waar educatie al fundamenteel is.

Good Citizenship #2
Het thema van de tweede OSCAM AIR is opnieuw ‘goed 
burgerschap’. Dit thema bleek na de eerste OSCAM AIR 
nog lang niet uitgewerkt. Voor, tijdens en na de 
verkiezingen temidden van de coronapandemie, werd het 
thema niet minder relevant in 2021.
 
Tijdens OSCAM AIR x HvA #2 vroegen we daarom 
nogmaals wat ‘goed burgerschap’ inhield volgens de 
kunstenaars (en -collectieven) Marlou Fernanda, Antonis 
Pittas, Maikel Deekman en United Painting. Dit uitte zich in 
vier prachtige kunstwerken, die elk op een andere manier 
binnen de sociale dimensie van goed burgerschap vielen.

Colofon
OSCAM AIR x HvA #2 is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen OSCAM en de Hogeschool van 
Amsterdam.
Curatoren: Marian Duff & Jeroen Visser
Productie: Noukhey Forster, Phuong Nguyen & Osasu 
Aghafua  
Kunstenaars: Marlou Fernanda, Antonis Pittas, Maikel 
Deekman en United Painting  
Mede mogelijk gemaakt door: Hogeschool van Amsterdam
Special thanks: Ineke Bussemaker, Thijs Ottens, 
Charmaine Wartes, Samra Asmellash, Ahisha Echteld, 
Noukhey Forster, Allysia van Duijn, Shaquille Shaniqua 
Joy, Lesly Kitioku, Louisanne van Hooff
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Young OSCAM Art Kitchen x Nikè Marchand
23 oktober 2021 – 5 februari 2022

OSCAM verwelkomt jonge kunstenaars om ruimte op 
te eisen, hun werk te presenteren en zichzelf te 
ontwikkelen als ondernemende maker in ons nieuwste 
concept: Young OSCAM Art Kitchen. Deze zesweekse 
tentoonstelling ondersteunt jonge kunstenaars om een 
zo breed mogelijk publiek te bereiken en blijvende 
connecties te creëren binnen het OSCAM-netwerk. De 
tentoonstelling wordt geproduceerd door een OSCAM 
curator die een Young OSCAM co-curator door het 
proces van een tentoonstellingsopbouw begeleidt. Met 
Young OSCAM Art Kitchen streeft OSCAM ernaar in 
direct contact te blijven met de nieuwe generatie 
makers van verschillende achtergronden en hen voor 
te bereiden op een professionele toekomst in de 
creatieve industrie.

Nikè Marchand
Adenikè Tamara Tonye Yetunde (Nikè) Marchand is een 
kunstenaar werkzaam in Tilburg, Nederland. Haar 
kunstwerken focussen op expressionisme en de dualiteit 
van emoties, en zijn beïnvloed door haar Nigeriaanse 
vader en Nederlandse moeder.
 
Sinds haar vroege kindertijd tekent Nikè al met veel 
passie. Toentertijd werkte ze het liefst met pennen, omdat 
ze nooit de behoefte voelde om haar tekeningen bij te 
schaven. Zoals ze zelf stelt: ze maakte nooit fouten als 
ze gedachtes en gevoelsuitingen op papier zette. Haar 
tekeningen waren precies goed op dat moment in de tijd 
en ruimte. Gelukkig heeft ze het zelfvertrouwen uit haar 
kindertijd vastgehouden.
 
Met de jaren ontwikkelden haar tekeningen zich op 
thematisch vlak en begon ze te experimenteren met 
verschillende materialen. Na haar tienerjaren groeide 

haar fascinatie voor kleur en vorm, welke ze in haar kunst 
vertaalde als interpretaties van realiteit.
 
Nikè gebruikt haar emoties en levenservaringen als 
inspiratie voor de structuur binnen en verklaringen van 
haar werk. Het gereedschap dat ze gebruikt, geeft haar 
de optie om emotionele uitdagingen grijpbaar en voelbaar 
te maken. Het doel van haar werk is om toeschouwers 
ervan bewust te maken dat niets “gewoon” is en niets 
“vreemd” is. Ze vindt dat jezelf uitdrukken zonder 
terughoudendheid, in welke vorm ook, een fundamentele 
noodzakelijkheid is.

Colofon
Curatoren en productie: Noukhey Forster & Sasu 
Aghafua
Kunstenaar: Nikè Marchand
Beeld: Nikè Marchand
Speciale dank: Marian Duff, Phuong Nguyen, Marjorie 
Richards & Louisanne van Hooff

 11

Programmering
Tentoonstellingen



OSCAM x The Black Archives: Black Manifesto
27 oktober 2021 – 4 maart 2022

In juni 2020 gingen meer dan 50.000 mensen de straat op in 
alle provincies van Nederland tijdens de #BlackLivesMatter-
protesten. In de afgelopen tien jaar heeft de anti-Zwarte Piet-
beweging een belangrijk standpunt ingenomen tegen 
institutioneel en anti-zwart racisme. Het besef groeit dat 
Nederland worstelt met de erfenis van zijn koloniale verleden 
en dat onrecht uit het verleden en heden eindelijk moet 
worden aangepakt.

Het zwarte manifest
Black Manifesto is voortgekomen uit deze beweging en dit 
moment. Het is een “levend document” met concrete 
adviezen en eisen van en voor Nederlandse zwarte 
gemeenschappen over de aanpak van racisme en 
ongelijkheid in verschillende sectoren zoals onderwijs, 
arbeidsmarkt en kunst en cultuur.

De strijd om diepgewortelde structuren van ongelijkheid te 
doorbreken is een veelzijdige strijd en strekt zich uit tot alle 
terreinen van het maatschappelijk leven. Wat is de rol van 
kunstenaars, creatievelingen en schrijvers bij het 
bewerkstelligen van verandering? Black Manifesto 
presenteert zich als een manier om de beweging gaande te 
houden, door een reeks artistieke en op onderzoek 
gebaseerde manieren om weerstand te bieden en aan te 
dringen op aanhoudende verandering.

Kunstenaars en schrijvers
Geselecteerde kunstenaars Chimira Obiefule, Rossel 
Chaslie en duo Jonathan Hoost en Youandi geven in Black 
Manifesto op hun eigen visuele, creatieve manier uitdrukking 
aan het manifest. Schrijvers Akú Anan, Bart Krieger, Jillian 
Emanuels, Mungayende Helene Christelle, Phaedra 
Haringsma, Prinses Attia en Sherilyn Deen schrijven vanuit 
verschillende perspectieven over zwarte gemeenschappen 
in Nederland. Het project is het sluitstuk van de open call 
'Manifesting Systemic Change Through Creative Waves', 

georganiseerd door Nederland Wordt Beter, New Urban 
Collective/The Black Archives en Black Queer & Trans 
Resistance NL (ondersteunende organisaties van Kick Out 
Zwarte Piet) in samenwerking met Basis voor Actuele Kunst 
(BAK) in Utrecht.

Naast de tentoonstelling zijn er verschillende programma's, 
workshops en andere mogelijkheden georganiseerd, om de 
beweging en het manifest te ervaren.

Colofon
Black Manifesto is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen OSCAM en The Black Archives.
Kunstenaars: Rossel Chaslie Studio, Chimira Obiefule, 
Jonathan Hoost & Youandi
Schrijvers: Akú Anan, Bart Krieger, Jillian Emmanuels, 
Munganyende Hélène Christelle, Phaedra Haringsma, 
Prinses Attia & Sherilyn Deen
Tentoonstellingsontwerp: Setareh Noorani & Jelmer 
Teunissen
Grafisch ontwerp: Tyneisha van Veltum
Productie: The Black Archives, Camille Parker, Mitchell 
Esajas, Gerold Sewcharan, Isabelle Britto, Jomaira de 
Souza, Safa Buchanan, Armand Ong-A-Swie, Caitlin 
Schaap, Jonas Stappers, Setareh Noorani, Jelmer 
Teunissen & Samra Asmellash
Vrijwilligers: Emanuel Oladokun, Sabrunnisa Cakmak & Zoë 
Zandwijken
Keurmeesters: Iris Kensmil, Jefferson Osei & Winne
Partners: BAK, Black Queer & Trans Resistance, Nederland 
Wordt Beter, The Black Archives, OSCAM, Zwart Manifest
Speciale dank: Control Alt Delete, Maria Hlavajova, Hidde 
van Greuningen, Rachael Rakes, Daily Paper, Filling Pieces, 
Hosselaer, Kick Out Zwarte Piet, SMIB Worldwide, Stichting 
Sickle Cell Awareness, The New Originals, The Quick & The 
Brave, Patta, Zet Je In, het Black Manifesto-team, activisten, 
donateurs en anderen die hebben bijgedragen.
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OSCAM x BLKNWS
3 december 2020, 15 februari 2021 & 1 maart 2021

In de online Speak Session serie BLKNWS bespraken we het 
kunstwerk 'BLKNWS' samen met allerlei verschillende 
creatievelingen. Doorgaans kwamen onder meer zwarte 
verhalen, de rol van muziek en beeld in representatie, het 
werken met en door de lokale gemeenschap, en de 
toegankelijkheid tot kunst ter sprake.

Voor een impressie zie: BLKNWS

OSCAM x 2020 VISION
3 januari 2021

We hebben een interviewreeks gemaakt van drie korte films die 
reflecteren op 2020. We bezochten tien creatieve talenten die 
hun dromen en visies op verschillende manieren nastreven. Met 
hun passie en gedrevenheid herinnerden ze ons eraan dat er in 
deze moeilijke tijden nog steeds mogelijkheden zijn voor kunst. 
2020 VISION betekende doorgaan, op zoek gaan naar nieuwe 
benaderingen en actief het heft in eigen handen nemen.

Voor een impressie zie: 2020 VISION

OSCAM x Refresh Amsterdam - Sense of Place
22 januari 2021

In samenwerking met Refresh Amsterdam produceerden we 
online Speak Sessions met als thema 'Sense of Place'. Samen 
hebben we drie korte films gemaakt met onder meer de 
creatievelingen Tamara Shogaolu, Tyna Adebowale en Dre 
Urhahn. In deze Speak Session-serie bespraken we wat ‘Sense 
of Place’ voor hen betekende, hoe hun perceptie van thuis 
veranderde gedurende hun leven en hoe hun omgeving hen en 
hun kunst beïnvloedde.

Voor een impressie zie: Sense of Place

OSCAM Speak Session x Roofkunst
15 april 2021, 22 juni 2021 & 13 augustus 2021

Naast de tentoonstelling Roofkunst - Souvenirs van gestolen culturen 
organiseerden we ook meerdere online Speak Sessions met bijdragen 
van Noah Latif Lamp, Marian Lamslag, Raul Balai, Guillaume 
Schmidt, Ghamte Schmidt, Maru Asmellash, Margit van Looijen, 
Mitchell Esajas, Yung Nnelg en Faouziat Biera Faous. Tijdens deze 
sessies delen ze hun visie op het vraagstuk: hoe gaan we om met 
onze erfenis van gestolen kunst en hoe kunnen we ruimte maken 
voor een hedendaagse, meer inclusieve blik?


Voor een impressie zie: Roofkunst


OSCAM Speak Session 010 x 020 
6 mei 2021

In september 2020 zijn we met jongeren uit de Bims afgereisd 
naar jongeren in Roffa. We hadden een ongelooflijk en 
verhelderend gesprek over de toekomstdromen van jongeren 
voor onze mooie steden in Het Klooster. Op 6 mei 2021 vond 
editie twee plaats in OSCAM. Door middel van een interactief en 
creatief programma, waarin vijf stellingen over de steden werden 
besproken met de jeugd en stadsvertegenwoordigers, zorgden 
we voor een bijdrage aan de realisatie van de toekomstdromen 
voor de twee steden.
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https://www.youtube.com/watch?v=R1Zx_GtGNZA
https://www.youtube.com/watch?v=5Ti1nqYYg1o
https://www.youtube.com/watch?v=eF6qSRWm3UM
https://www.youtube.com/watch?v=I21lWriTjNM


OSCAM Speak Sessions x BOUT IT #3
29 juli 2021, 23 september 2021, 11 november 2021 & 10 
december 2021

In deze Speak Sessions serie vierden we de bijdragen van 
vrouwen aan hiphop. De visie van vrouwen op hiphop is 
baanbrekend en heeft onmiskenbaar de weg vrijgemaakt 
voor de wereldwijde groei van het genre, maar helaas 
worden ze vaak over het hoofd gezien in de door mannen 
gedomineerde scene. Daarom hebben we vrouwelijke 
hiphopartiesten in Nederland en Senegal in de spotlight 
gezet.

Voor een impressie zie: BOUT IT #3

OSCAM Speak Sessions x Encourager
27 september 2021, 4 oktober 2021 & 11 oktober 2021

Vorig jaar zijn we een Speak Session samenwerking gestart 
met Encourager om het te hebben over 'Vrijheid' en 'Kunst 
als Activisme'. Dit jaar kwamen we met een uitbreiding, 
waarin we de diepte zijn ingegaan omtrent onderwerpen als 
de Ballroomcultuur en de volgende stappen in gelijkheid en 
inclusie.

Voor een impressie zie: OSCAM x Encourager

OSCAM Speak Session x L.O.B.I. ARCADE
14 oktober 2021

Om de tentoonstelling L.O.B.I. ARCADE in de stijl van 
OSCAM af te sluiten, namen we afscheid in de vorm van 
een Speak Session. De kunstenaars Brian Elstak, Hedy Tjin 
en Butterfingaz gingen tijdens deze laatste sessie in op hun 
werkproces, het kunstcollectief waar ze in samenwerken en 
op de tentoonstelling.
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https://www.youtube.com/watch?v=YYl7lSH29Vk&list=PLV7jrpwQrIktxEMkLgvMIdNc-uKdrroMA
https://youtu.be/XCv6OiSgwNQ


OSCAM x 48hrs
14 januari 2021

We hebben in oktober een online versie van 48hrs 
gehost. Dit was een nieuw project waarbij 
muzikanten werden uitgedaagd om een nummer te 
maken, geïnspireerd op een kunstwerk dat in 
OSCAM wordt tentoongesteld binnen 48 uur. In 
januari en februari hebben we een aantal van de 
opnames online gezet, om het publiek een idee te 
geven van wat er in zo'n korte tijd is bereikt door de 
artiesten.

Voor een impressie zie: 48hrs

OSCAM x TNO x Tata Steel Chess
16 t/m 31 januari 2021

Het XXL-schaakspel dat we samen met The New 
Originals voor OSCAM AIR x HvA maakten, vond 
tijdelijk een nieuw thuis tijdens de 83e editie van het 
Tata Steel Chess Tournament. We waren vereerd dat 
onze kunst een rol speelde in een van de grootste 
schaaktoernooien ter wereld.

OSCAM x HKU Fellowship x United Painting
22 t/m 25 februari 2021

Marian Duff is bezig met het opzetten van een 
nieuwe HvA Fellowship waarin ze het woord 
MUSEUM gaat onderzoeken en herdefiniëren. Om 
dit te vieren is er een creatieve samenwerking 
gestart met United Painting, een van de collectieven 
waar we ons op hebben gericht in onze 'Sense of 
Place' Speak Sessions voor Refresh Amsterdam. 
Een klein team bestaande uit leden van Young 
OSCAM, United Painting en wederzijdse vrienden 
schilderde samen een enorm MUSEUM-kunstwerk 
voor OSCAM, dat in mei zal worden tentoongesteld. 
Tijdens het schilderen, werden mensen ook 
geinterviewd om te laten weten wat MUSEUM voor 
hen betekent.

Voor een impressie zie: MUSEUM

OSCAM x Stimuleringsfonds - Scout Night
24 februari 2021

Dit jaar liep Scout Night voor het Stimuleringsfonds
opnieuw anders dan normaal. Net als vorig jaar 
gaven we de geselecteerde creatievelingen een 
kans op een verantwoorde manier hun idee te 
pitchen in een online omgeving. De jury bestond dit 
jaar uit Sunny Jansen, Guillaume Philibert en Harriet 
Mbonjani. In juni zal het Stimuleringsfonds opnieuw 
samen komen om te beslissen over de 
creatievelingen die recht hebben op een 
talentontwikkelingsbeurs.

OSCAM x Eye Film Museum x Hiphophuis - GO 
VOTE!
17 maart 2021

Dit jaar waren er weer verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Een moment waarop eenieder echt diens 
stem kan laten horen. Om meer mensen, en 
specifiek jongeren aan te sporen om te gaan 
stemmen, creëerden we in samenwerking met het 
Eye Film Museum en Hiphophuis de short-serie GO 
VOTE! Hierin kwamen jongeren aan het woord die 
hun herkenbare associaties met politiek uitten, en 
tegelijkertijd anderen stimuleren het rode potlood op 
te pakken.

Voor een impressie zie: GO VOTE!

OSCAM x Kunsthonger
19 april 2021

Op 19 april "vierden" alle musea en andere culturele 
instellingen dat ze 100 dagen achtereen dicht waren 
voor publiek. Op initiatief van Uit in Amsterdam 
werkten we mee aan de campagne #kunsthonger, 
waarin verschillende mensen aan het woord kwamen 
om aandacht te trekken voor het gebrek aan kunst 
en inspiratie, en de schrijnende situatie waarin 
musea en culturele instellingen verkeren sinds de 
pandemie.

Voor een impressie, zie: #kunsthonger

OSCAM x Lilith Mag - Grassroots New Deal
29 mei 2021

Lilith Mag is ervan overtuigd dat er radicale 
systeemverandering nodig is. Dat kan alleen met 
input vanuit buurten en burgers die de stad maken 
tot wat het is. Ze spraken met grassroots 
organisaties, activisten en buurtwerkers over hoe 
een inclusieve stad er volgens hen uit ziet. Deze 
talks werden opgenomen in OSCAM en live 
gestreamed via onze YouTube en IGTV.

Voor een impressie zie: Lilith Mag

OSCAM x Lennox en de Gouden Sikkel
19 juni 2021

Op 19 juni, Wereld Sikkelceldag, vroegen we 
aandacht voor sikkelcelziektes. Deze groep ziektes 
treft vaker mensen met een Sub-Sahara Afrikaanse, 
Indiase en Arabische afkomst. In samenwerking met 
Brian Elstak, Hedy Tjin en Zindzi Zevenbergen, 
lanceerden we hun kinderboek 'Lennox en de 
Gouden Sikkel', waarbij ook een toegankelijke 
informatieve talk over de ziekte voor zowel kinderen 
als volwassenen werd gehouden.

OSCAM x Cultureel Zuidoost x Free Heri Heri - 
Keti Koti
1 juli 2021

Op 1 juli vieren en bezinnen we op Keti Koti, de 
herdenking van het slavernijverleden. Keti Koti wordt 
normaliter groots gevierd, maar door de 
coronapandemie was de invulling anders dan 
normaal. Zes culturele organisaties in Zuidoost 
sloegen de handen ineen voor een mooi programma, 
waarbij OSCAM onder andere de tentoonstelling 
Hollandse Meesters Her-zien opende (zie 
tentoonstellingen). In samenwerking met KIP 
Republic werden we daarnaast een van de vele 
locaties door het hele land waar men gratis heri heri 
kon afhalen. Heri heri symboliseert het eten dat werd 
gegeten door tot slaaf gemaakten.

 15

Programma’s divers

https://www.youtube.com/watch?v=dOifTIsa84k
https://www.instagram.com/tv/CL9tJyYlykD/
https://www.instagram.com/p/CMfZPPRFMCr/
https://www.youtube.com/watch?v=ICQdLpMJQpI&list=PLDxWPPZdzsXVfJb0SyapoMT27GWdV5AzK
https://www.youtube.com/watch?v=5vw2PjdbS7E&feature=emb_imp_woyt


OSCAM x Grachtenfestival x TNO Jazz Club 
- SMANDEM.
15 augustus 2021

Door een toffe samenwerking tussen 
Grachtenfestival en TNO Jazz Club werden wij 
een van de locaties buiten de grachten van 
Amsterdam, waar een optreden plaatsvond. We 
kregen de fantastische band SMANDEM. over 
de vloer, die een feestje voor de luisteraars 
neerzette binnen de genres van jazz, pop, 
hiphop, funk, soul en meer. 

OSCAM x Rialto - World Cinema Amsterdam
20 augustus 2021

Op deze avond werd OSCAM omgetoverd tot 
een pop-up locatie van het concept World 
Cinema Amsterdam door Rialto. Tijdens dit 
programma worden de beste films uit Afrika, 
Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben getoond. 
In OSCAM waren de films Zombies door Baloji 
en Ghana for You door Adams Mensah te zien. 
Tussen de films door was er een Q&A-sessie 
met de regisseurs, die voor de gelegenheid 
naar OSCAM kwamen. 

OSCAM x Echobox - OSCAM: Look Around
Maandelijks vanaf 21 augustus 2021

Voor creatievelingen die zoeken naar hun plek 
en stem, kan het lastig zijn om kansen binnen 
de industrie te ontdekken, zeker wanneer er 
niet genoeg representatie is. OSCAM: Look 
Around is een concept dat de identiteit van 
OSCAM vertaalt naar de vorm van een podcast. 
We geloven dat verbindingen en bruggen 
bouwen de sleutel zijn. Young OSCAM 
producent en host Shaquille Shaniqua Joy 
nodigt elke maand een wijd scala aan 
creatievelingen van verschillende disciplines uit, 
om te praten over hun passies en hoe ze hun 
weg vonden in de industrie.

Voor een impressie zie: Echobox

OSCAM x Cultureel Zuidoost - A Tribute to 
Nelson Mandela
5 september 2021

Op 5 september werd het gedenkteken voor 
Nelson Mandela onthuld door burgemeester 
Femke Halsema in het Nelson Mandelapark, te 
Zuidoost. Het monument is een mix van zeven 
gezichten van bewoners van de Bims, en 
symboliseert een boodschap van 
gelijkwaardigheid en community. Om dit te 
vieren sloeg Cultureel Zuidoost opnieuw de 
handen ineen en creëerde een programma door 
heel de Bijlmer heen. OSCAM wijdde onder 
andere de eerste aflevering van de Look 
Around podcast aan de filosofie van Ubuntu, in 
relatie tot het Nelson Mandela gedenkteken.

OSCAM x WAKA - Say Their Names
18 september 2021

Op 18 september hielden verschillende 
bedrijven, organisaties en stichtingen een waka 
op initiatief van OSCAM, naar aanleiding van 
het vele geweld dat we de afgelopen drie jaar 
hebben gezien. Deze waka was bedoeld om 
verhalen te delen, te inspireren, te rouwen en 
samen actie te ondernemen om de volgende 
generatie te ondersteunen. De waka was 
bedoeld om een sterk signaal af te geven aan 
eenieder die wapens dragen normaliseert. 
(Zinloos) geweld is nooit de oplossing geweest. 
Waka bun everybody who lost their lives.

OSCAM x Stedelijk Museum - Freddy's 
Chess Mates
20 september 2021 t/m 3 oktober 2021

Het XXL Schaakspel gemaakt door OSCAM en 
TNO heeft tijdelijk in de entreehal van het 
Stedelijk Museum Amsterdam gestaan. Hier 
werden bezoekers uitgedaagd tot een potje 
snelschaken en konden geïnteresseerden zich 
inschrijven voor twee gratis ontspannende 
schaakworkshops. Tijdens Museumnacht 2021 

was het schaakspel een echte eyecatcher voor 
het Stedelijk.

OSCAM x Museumnacht
6 november 2021

Tijdens Museumnacht transformeerde OSCAM 
zichzelf in een tempel van Black joy. Samen 
met kunstenaars van onze huidige 
tentoonstelling 'Black Manifesto' en The Black 
Archives, Kahlil Joseph's BLKNWS, de YOAK-
tentoonstelling van Nikè Marchand en een 
screening van KOERIERS, ontdekten we wat 
zwarte vreugde betekent en hoe het een vorm 
van verzet kan zijn.

Voor een impressie zie: OSCAM x 
Museumnacht

OSCAM x OBA x TNO - Schaaktoernooi
27 oktober 2021 t/m 27 november 2021

Samen met de OBA en TNO werkten we toe 
naar een schaaktoernooi op 27 november. In de 
periode ervoor kregen geïnteresseerden de 
kans om te oefenen in onze schaakworkshops 
voor beginners, een boek te lezen uit de 
samengestelde schaakboekencollectie, of door 
simpelweg een klein schaakspel bij ons te 
lenen.

OSCAM x Omroep Zwart - Kinderdag
5 december 2021

OSCAM en Omroep Zwart introduceren 
Kinderdag! We vieren alle kinderen en zorgen 
ervoor dat het voor hen een onvergetelijke dag 
wordt. Voor Kinderdag 2021 hebben we vijf 
creatieve activiteiten verzorgd. De kinderen 
kregen een workshop tekenen of schilderen van 
kunstenaars, konden spelletjes spelen met hun 
favoriete superhelden, konden luisteren naar 
verhalen die door schrijvers werden 
voorgelezen, leerden een choreografie of keken 
naar korte films.
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https://echobox.radio/shows/oscam-look-around/
https://youtu.be/GhOdlhzRyRU
https://youtu.be/GhOdlhzRyRU


Het overbrengen en het delen van kennis over kunst in de ruimste 
zin des woords is een belangrijk deel van OSCAM, vooral ook waar 
het jongeren betreft. OSCAM wil jongeren leren inspiratie uit kunst te 
halen. Ook wil OSCAM jongeren leren hoe een verhaal het 
perspectief van een kunstwerk kan veranderen. Dat doen we samen 
met ons kernteam bestaande uit young professionals en die met 
onze samenwerkingspartners ten behoeve van onze jonge trainees 
in dit verband het Young OSCAM programma maken. 

Op het gebied van educatie bood en biedt OSCAM onder meer het 
volgende:

Hosts in OSCAM
De hosts die in OSCAM aanwezig zijn kunnen aan verschillende 
leeftijdsgroepen inhoudelijk vertellen over zowel OSCAM zelf als het 
getoonde werk. Door gratis rondleidingen te geven, interesseren en 
inspireren de hosts de dagelijkse bezoekers van OSCAM.

OSCAM x 48hrs
In dit project lieten we Amsterdamse muzikale talenten een nummer 
schrijven dat werd geïnspireerd op een kunstwerk in OSCAM. De 
muzikanten kregen 48 uur de tijd om onder begeleiding van 
muziekprofessionals een creatief concept, muziek en tekst te 
bedenken en produceren, en zo hun creatieve proces te prikkelen.

Voor een impressie zie: OSCAM x 48hrs - Aelia Sapph

Young OSCAM Summer and Winter Activities
Door de tweede lockdown in Nederland, werden scholen opnieuw 
tijdelijk gesloten en moest OSCAM tot en met mei dicht. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat we ons winter en zomerprogramma voor 
jongeren wilden omzetten. Door in de winter online met hen in 
gesprek te gaan over 'BLKNWS', door hen te leren schaken en door 
ze in de winter én zomer het een en ander bij te brengen over 
verhalen maken en vertellen, mindfulness en beginnersyoga met ze 
te doen, konden we jongeren handvatten bieden tijdens de tweede, 
en zwaardere intelligente lockdown. 

In samenwerking met Omroep Zwart, Uprising Yoga Amsterdam, The 
Black Archives, LFMC en TNO, hebben we een zomer en 
winterprogramma samengesteld voor 3 dagen, waarin jongeren 
tussen de 10 en 23 jaar, online en fysiek samen konden komen.

Voor een impressie zie: campagne Young OSCAM Summer Activities

Young OSCAM Masterclass x 180 Amsterdam
Deze videoserie is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen het Young OSCAM team en het prijswinnende creatieve 
reclamebureau 180 Amsterdam. De serie is bedoeld om de nieuwe 
generatie inzichten te geven in werkvormen binnen en ingangen bij 
de museale en creatieve industrie. In de eerste twee afleveringen 
spraken we onder andere met Arthur Manduapessy en Elza Jo. 
Naast deze serie openden we ook twee voltijd betaalde stageplekken 
bij 180 Amsterdam. We praten er niet alleen over, we doen ook echt.

OSCAM x Master Your Mind. Take Charge!
Samen met KAZERNE Reigersbos en Uprising Yoga & Lifestyle 
organiseerden we vijf masterclasses en vijf coachingsessies waarin 
vijftien getalenteerde jongeren de tools kregen om hun creatieve 
kracht en artistiek talent te (her)ontdekken, zich te focussen op hun 
toekomst en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Om deze 
vaardigheden ten volle te benutten, werkten ze aan een eindproduct 
dat ze in 'speed dates' hebben gepresenteerd aan gevestigde leiders 
in de creatieve industrie.
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YOUNG OSCAM
Educatie en participatie

https://www.youtube.com/watch?v=dOifTIsa84k
https://www.youtube.com/watch?v=kXSgBH8Rt8o


OSCAM Shop

Met de OSCAM Shop willen wij een breed scala aan kunst 
en cultuur producten verkopen. Gemaakt door OSCAM of 
de relaties van OSCAM. De producten kunnen zowel bij 
OSCAM op locatie gekocht worden als online via 
shop@oscam.nl.

Merchandise
Tijdens onze samenwerking met TNO en OBA voor het 
schaaktoernooi op 27 november, hebben we een speciale 
schaakpolo ontworpen die verkocht zijn via TNO en onze 
eigen webshop.

Ook vanuit de terugkerende tentoonstellingserie BOUT IT 
hebben we merchandise ontwikkeld die in 2022 
gelanceerd zal worden bij de opening van BOUT IT #3 in 
samenwerking met Top Notch. De merchandise zal in de 
daaropvolgende periode op locatie en via de webshop 
verkocht worden.

Kunstverkoop
Via de shop is het ook mogelijk om een kunstwerk te 
kopen van een van de OSCAM tentoonstellingen. Wat 
een mooie kans om veelal jonge en getalenteerde 
kunstenaars te steunen en te investeren in hun 
ontwikkeling. 

Met name bij de Young OSCAM Art Kitchen zetten we in 
op de verkoop van de kunstwerken van opkomende 
kunstenaars. Op die manier zorgen we voor een echte 
impuls die de kunstenaars verder zal helpen bij het 
vormgeven van hun carrière.
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OSCAM Food

RED's Kitchen Amsterdam
Sinds 2020 hebben we een prettige samenwerking 
met de internationale fusion keuken van Bijlmerse 
bodem ‘RED’s Kitchen Amsterdam’. De kok Joah 
Forster gebruikt net als OSCAM al zijn creativiteit en 
bijzondere receptuur die al decennia lang in zijn 
Bijlmeriaanse familie wordt doorgegeven.

Gedurende Covid-19 was het slechts mogelijk om op 
gezette tijden maaltijden af te halen, maar nu we 
langzamerhand weer naar een open samenleving 
toegaan, bieden de mogelijkheden zich aan.

Yemayá's Vegan Corner
Tevens zijn we in 2021 een samenwerking 
aangegaan met Yemayá's Vegan Corner. Deze 
keuken biedt Afrikaans-Caribisch comfort food aan op 
een volledig gezonde en vegan manier.

Yemayá's doelen van communitybuilding en 
duurzaamheid komen sterk overeen met de doelen 
van OSCAM. We zijn dan ook trots op en erg blij met 
deze samenwerking die we in 2022 verder willen 
ontwikkelen.
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Samenwerkingsverbanden

In het jaar 2021 hadden wij een samenwerking met 
de volgende partners en stakeholders:

• Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Zuidoost
• Nationale Opera & Ballet
• Amsterdam Museum
• Het Compagnietheater
• Hogeschool van Amsterdam - Business Campus
• OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)
• CBRE Global Investors
• B&A Groep
• RED’s Kitchen Amsterdam
• Yemaya’s Vegan Corner
• Patta
• The New Originals

Ook hadden wij nauwe banden met de volgende 
organisaties:

• Encourager
• CBK Zuidoost
• Imagine IC
• OBA Zuidoost
• New Metropolis
• Bijlmerpark Theater
• Top Notch
• Museumnacht
• The New Originals
• Stichting Jongeren Die Het Kunnen
• Swazoom Welzijn
• Open Ateliers Zuidoost
• De Kazerne
• Heesterveld Creative Community
• Kwaku Summer Festival
• Untold
• Vinger 
• Prospect Eleven

• The New Amsterdam
• Bijlmer Bios
• Amsterdam Roots
• Foundation
•
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Subsidiënten

OSCAM is een organisatie in opbouw met de ambitie om 
een financieel stabiele kunstinstelling in het culturele 
landschap van Zuidoost te worden. De financiën van 
OSCAM zijn gebaseerd op een fundament bestaande uit 
sponsoring en subsidie waarmee de organisatiekosten 
van OSCAM gedekt werden, en uit projectsubsidies en 
-sponsoring waarmee de tentoonstellingen en context 
programma’s werd gerealiseerd.

Actieplan financiële duurzaamheid
OSCAM bouwt aan een organisatorische en financieel 
gezonde organisatie die een belangrijke rol voor het 
culturele karakter van Zuidoost vervult. Tevens 
bestendigt OSCAM zijn huidige partnerships en breidt 
de samenwerkingen verder uit met kunstinstellingen uit 
Amsterdam Zuidoost en groot Amsterdam, waardoor 
lasten worden gedeeld en er wordt gecoproduceerd.
Sponsoring en verhuur van OSCAM zijn beide mogelijk 
en er liggen nog veel subsidiemogelijkheden bij de 
verschillende nationale en Amsterdamse fondsen. Dit zal 
in 2022 verder worden onderzocht en in gang gezet.

De Pay As You Like vrijwillige bijdragen bieden veel 
mogelijkheden voor OSCAM. Met dit soort innovatieve 
geldstromen creëert OSCAM betrokkenheid bij de 
gebruikers van de ruimte en de buurt. In de nabije 
toekomst is het streven dat OSCAM niet meer 
afhankelijk is van één of twee verschillende geldstromen 
maar dat er een spreiding is van inkomsten.
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Team
OSCAM is een initiatief van curator en cultureel 
ondernemer Marian Duff. Marian Duff was eerder als 
senior curator verbonden aan Museum Ons' Lieve Heer 
op Solder, Amsterdam Museum en Museum Van Loon. Zij 
zet de inhoudelijke lijnen van OSCAM uit en geeft leiding 
aan de organisatie.

OSCAM wordt bemenst door professionele krachten 
(freelancers), vrijwillige krachten en stagiairs. 
Overeenkomstig onze functie als platform voor 
talentontwikkeling in de buurt wil OSCAM een ontwikkel-
functie hebben voor haar medewerkers. Er is plaats voor 
ideeën en initiatieven van alle medewerkers. Ontwikkeling 
en productie van deze initiatieven worden vanuit de 
leiding gestimuleerd. Op deze manier blijft de 
programmering van OSCAM relevant en dicht bij de 
doelgroep.

Voor een impressie van onze teamleden zie: We are 
OSCAM en ook www.oscam.nl/about 

Rechtsvorm en bestuur
OSCAM bestaat sinds 25 november 2017 en is sinds 26 
februari 2019 formeel een stichting met een bestuur 
bestaande uit statutair bestuurder tevens directeur-
bestuurder Marian Duff en een onafhankelijke, 
onbezoldigde Raad van Toezicht. Deze bestaat sinds 
2021 uit door Duco Wildeboer (voorzitter), Jennifer 
Alspeer, Rubiah Balsem, Erik van Ginkel, Amaal 
Mohmoud en Annemarie den Dekker.

De algemene beleidsuitgangspunten zijn opgenomen in 
de statuten van Stichting OSCAM, die gedeponeerd zijn 
bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. OSCAM 
volgt de Governance Code Cultuur en de Fair Practice 
Code.  
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Personeel en organisatie

https://youtu.be/DfkINBDCE4M
https://youtu.be/DfkINBDCE4M
http://www.oscam.nl/about

