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Alle projecten die de stichting de afgelopen tien jaar steunde 

2020-2021 

Ao 青 (‘Blauw’) 2021. Charlotte Dumas (NL 1977) is vooral bekend van haar 

foto’s van paarden. Ze verbleef enige tijd op een Japans eiland. Het was haar 

bedoeling daar één film te maken, maar het werden er drie waarvan de eerste 

twee (Shio uit 2018 en Yorishiro uit 2019) gerealiseerd waren voordat corona 

uitbrak. De derde film werd Ao 青 (‘Blauw’) wat verwijst naar de bijzondere 

kleur van de buikband die de inheemse paarden dragen, en ook een verband 

legt met de Japanse natuur en drie jonge meisjes, wier onbevangen autonomie 

een nieuwe energie op het eiland brengt. Getoond in Huis Marseille (Amster-

dam) december 2021.  

 

Charlotte Dumas: Ao 青 (‘Blauw’) - foto Huis Marseille 2021 

 



2 
 

2 
 

 
 

2021 

The actress (2021) van Aimée Zito Lema (NL 1982) is een project waarin vragen 

over taal, uitspraak en subjectiviteit aan de orde komen. Met dit gezamenlijke 

werk onderzoeken kunstenaars Becket MWN en Aimée Zito Lema de relaties 

tussen spraak, geheugen en beweging door met acteurs samen te werken via 

een proces van gedocumenteerde repetities. Tijdens de repetities gaat een 

actrice in gesprek met een theaterregisseur en oefent ze een script waarin 

taal wordt verbonden met lichaamsbeweging, waardoor de actrice de woorden 

kan internaliseren. Dezelfde situatie wordt twee keer gerealiseerd met twee 

actrices van verschillende leeftijden en verschillende talen om de verschui-

vingen die plaatsvinden te onderzoeken. De documentatie van het proces 

wordt gedaan met camera's vanuit twee verschillende perspectieven, één van 

buitenaf die het leerproces bekijkt, en de andere die het interne perspectief 

van de actrice vertegenwoordigt. Deze meerkanaals video-installatie was tot 

23 december 2021 te zien in de Grazer Kunstverein. [tekst ontleend aan Grazer 

Kunstverein] 

 

 
 

Aimée Zito Lema en Becket MWN: The Actress (2021)  
foto Grazer Kunstverein / kunstenaars 

 
2021 

Constant Companion (2021). Minne Kersten (NL 1993) was  uitgenodigd door 

Hotel Maria Kapel om een solo tentoonstelling te verzorgen in april-mei 2021. 

Ze heeft daarvoor nieuw werk gemaakt. Haar thema voor dit werk is  rouw en 

verlies. Opvallend was dat dit in 2021 in meer aanvragen speelde. Soms hield 

het verband met een persoonlijke gebeurtenis in het leven van de kunstenaar 

maar de pandemie waardoor het culturele leven in lockdown ging moet een 
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rol hebben gespeeld. Voor dit werk zijn twee literaire inspiratiebronnen ge-

bruikt:  het gedicht Crow  van Ted Hughes en Grief is the thing with feathers 

van Max Porter.  

 

 
 

 
 

Minne Kersten – Constant Companion (2021) – foto’s  Egbert Dommering 
 
2016-2021 

To Unveil A Star (2021). In 2019 sprak Juul Hondius (NL 1970) over zijn film in 

wording. Die gaat terug op beelden uit zijn eigen jeugd: de eerste vredesde-

monstratie waaraan hij in 1980 als tiener deelnam. Sinds 1970 staat voor de 

ingang van het NAVO hoofdkwartier in Brussel een sculptuur. Dit beeld maakt 

deel uit van ons collectieve geheugen, maar we weten er maar weinig van af. 

Toen het iconische beeld moest verhuizen, ging Hondius naar de achtergron-

den op zoek. Hij sprak onder meer met de vergeten beeldhouwer, met een 
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generaal van de NAVO en met Ann Demeester, directeur van het Frans Hals 

Museum. De film ging in première in juni 2021 tijdens Amsterdam Art Week en 

was ook te zien op het Nederlands Filmfestival dat jaar.  

 
 

 

 Juul Hondius: To unveil a star (2021) – foto’s juulhondius.com 
 
2019-2021 

Giulio Squillacciotti (IT 1982) nam voor zijn film What has left since we left 

(2021) als uitgangspunt dat de Europese Unie in 2032 nog slechts uit drie lan-

den bestaat, Nederland, België en Duitsland. We zijn weer in Maastricht waar 

in 1992 twaalf landen een verdrag ondertekenden. De vertegenwoordigers van 

de drie overgebleven landen keren er terug om te overleggen of de Unie ten 

einde is. De film ging in première tijdens de Rencontres Internationales Pa-

ris/Berlin en in de Whitechapel Gallery.  

 



5 
 

5 
 

 
 

 
 
Giulio Squillacciotti: What has left since we left (2021) – foto’s neroeditions 
 
2020-2021 

In maart 2020 brak de coronapandemie in Nederland door. We stelden alle 

aanvragers in de 

gelegenheid hun 

plannen aan te pas-

sen. Katja Verheul 

(NL 1988) wist haar 

project Improvised 

Objects volgens plan-

ning te realiseren. 

 

Katja Verheul:  

Improvised Objects (2021) – foto MUBI 
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Het is een korte film over Improvised Explosive Devices (IED), dodelijke oor-

logswapens in elkaar geknutseld van kleine objecten als een snelkookpan, 

pop of een batterij. De film ging in première in juni 2021 tijdens de zomereditie 

van het Internationaal Film Festival Rotterdam. De geplande expositie kon 

geen doorgang vinden.  

 
2019 

In Succession (2019). Steffani Jemison (USA 1981) maakte ten behoeve van de 

tentoonstelling Decoders – Recorders georganiseerd door De Appel in sa-

menwerking met het kunstencentrum Looijersgracht 60 een nieuw werk. De 

film In Succession (2019) gaat terug op een reddingsactie uit 1931 toen drie 

zwarte mannen een menselijke piramide vormden om een witte vrouw uit een 

brandend huis te redden. De film van Jemison werd opgenomen in dezelfde 

plaats: Hightstown, New Jersey. De close-ups van de zwarte acrobaat-acteurs 

tonen in elkaar grijpende ledematen. Het vertraagd afgespeelde beeld – de 

opname van het omgevingsgeluid blijft onvervormd – doet hun inspanning 

moeiteloos lijken. De camera zweeft dromerig over de lichamen, waardoor het 

geheel bijna lieflijk aandoet. Juist daardoor is een gevoel van dreiging altijd 

aanwezig. [De witte raaf  sept-okt 2019] 

 

  
Steffani Jemison: In Succession (2019)-  filmstill Jemison 
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2019 

Puck Verkade (NL 1987) werkt in de video-installatie Plague (2019) met een 

mix van zelf vervaardigde poppen, camerawerk waarin ze zelf een rol speelt, 

en stop motion animatietechnieken. Een vlieg fantaseert over het uitsterven 

van de mensheid, er wordt een surrealistische analogie getrokken tussen de 

getormenteerde psyché en de uitputting van de aarde. Dit alles mondt uit in 

een Kafkaëske metamorfose van de huisvrouw in een vlieg. Getoond bij (en 

aangekocht door) Zabludowicz collection.  

 
 

Puck Verkade: Plague (2019) foto Zabludowicz collection 

 

2018/2020 

Joscha Steffens (DE 1981) vroeg een 

bijdrage voor J F T W [ gamechurch], een 

werk over gamers. Iets daarvan was te 

zien in Huis Marseille (Teen Spirit Is-

land). Het werk zou in het voorjaar 2019 

worden getoond in het Folkwang Muse-

um te Essen. Het eerste deel ging uit-

eindelijk in januari 2020 open in Haus 

am Kleistpark Berlijn, tot corona toe-

sloeg. Daarna in het Photomuseum 

Braunschweig dat in mei open ging on-

der strenge voorwaarden. Vervolgens 

was het alsnog te zien in Museum  

Folkwang te Essen. 

 
Joscha Steffens – Gamechurch (2020) -  foto Haus am Kleistpark  
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2018/2019 

Interwoven  van Melvin Moti (NL 1977) is een textielproject in samenwerking 

met vrouwelijke sjamanistische wevers van de afgelegen Yaeyama-eilanden 

in het zuiden van Japan. In dat kader heeft Moti een film geproduceerd van 

ongeveer 30 minuten, waarin een reeks mythische rotsen in Indonesië worden 

getoond die een belangrijke rol vervullen binnen diverse religies. De beelden 

worden begeleid door diverse geluidsfragmenten. De film zou worden ver-

toond tijdens de Sao Paulo Biennale maar die is uitgesteld vanwege corona.  

 

 
 

Melvin Moti : Interwoven (2020) foto Meyer-Riegger 
 
 
2018 

Lyubov Matyunina (RU 1985) is opgeleid in kunst, politiek en journalistiek in 

Amsterdam, Gotland, Moskou en Kaliningrad. Ze maakt documentaires en vi-

deo-installaties. Matyunina woont en werkt in Nederland, al is haar Russische 

achtergrond haar belangrijkste inspiratiebron. I am a tool of gentrification 

(2018) is een korte experimentele film/documentaire over de ontwikkeling van 

Amsterdam (van cultuurstad naar IT/business/toerisme) die was te zien op 

AT5 en Rietveld TV. De film is onderdeel van een serie gemaakt in de stadsde-

len Centrum, Noord en West waarin Matyunina de complexiteit van gentrifica-

tie onderzoekt en speculeert over mogelijke positieve wendingen voor de 

kunst en kunstenaars. De drie edities zijn te zien geweest in tentoonstellings-

ruimte LAB111 bij LIMA. 
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Lyubov Matyunina: I am a tool of gentrification (2018) foto voordekunst.nl 
 
2018 

The limits of the earth from shore to shore (2018) van Mehraneh Atashi (IR 

1980) betreft een fotografieproject met vogels gemaakt van bedrukte hand-

doeken en gipsen handen. De foto’s worden vervolgens afgedrukt op jackets 

die ook nog van borduurwerk worden voorzien. Samen met een boekpresenta-

tie (die afzonderlijk is gefinancierd door het AFK) is het project getoond in 

september in Wrongrong.  

 

 
 

Mehraneh Atashi: The limits of the earth from shore to shore (2018)  
foto The Institute of Things to Come 
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2018 

Benjamin Ramírez Pérez (DE 1988) heeft 16 mm footage van cinematische re-

enactments, gebaseerd op een film van Fassbinder met dezelfde titel uit 1977, 

samengevoegd in collage-achtige lagen tot een experimentele film die zoals 

op de foto is te zien gaat over tweelingen. Despair is getoond tijdens OFF-

SPRING 2018 (De Ateliers).  

 

 

Benjamin Ramírez Perez: Despair (2018) foto 6X6 platform 
 
2017 

Helen Dowling (UK 1982) reisde naar Australië, dat in de achttiende eeuw door 

de Europeanen die het veroverden ‘niemandsland’ (Terra Nullius) werd ge-

noemd. Ze maakte daar twee films: I am not the sky en Holden. Beide films 

waren in het najaar 2017 te zien bij Tegenboschvanvreden. In 2019 (van 2 

maart tot 2 juni) kreeg ze een solotentoonstelling in GEM (Gemeentemuseum 

Den Haag).  

 

Helen Dowling: I am not the sky  (2017)  
foto Galleryviewer/Tegenboschvanvreden 
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2017 

G.O.A.T. van Erik van Lieshout (NL 1968) ontstond tijdens zijn deelname aan de 

Kochi Muziri Biennale in India. De opzet was een film te maken van het kunst-

publiek, maar Van Lieshout trof een volstrekt andere situatie aan dan hij ge-

wend was in het Westen. Toen hij kwam liepen de geiten er nog rond. In janua-

ri 2017 richtte hij een tentoonstellingsruimte in als een geitenstal waarvoor hij 

twee geiten huurde als vervreemdend element en om contact te maken met 

het publiek. Binnen en buiten waren tekeningen en collages te zien, onder 

meer van hindoegoden wat Van Lieshout in problemen bracht. Op de hem ei-

gen chaotische wijze filmde hij de ruimte, de bezoekers, de geiten en zichzelf 

om uiteindelijk een humoristische film van 61 minuten te produceren waar wel 

degelijk kop en staart aan zit, om in geitentermen te blijven. G.O.A.T. was klaar 

in september 2017, werd vertoond in een installatie van gipsplaat, hout en 

planten in de tentoonstelling ‘Sündenbock’ in de Hannover Kunstverein en 

daarna bij Annet Gelink Gallery in Amsterdam.  

 

 
 

Erik van Lieshout: G.O.A.T. (2017) foto Annet Gelink 
 
2016-2017 

Interface (2017) van Anna Hoetjes (NL 1984) is een korte science fiction film 

geproduceerd door VPRO Dorst, die in première ging tijdens het Nederlands 

Film Festival 2017, en daarna vertoond is tijdens het Imagine Film Festival in 

EYE. Hoetjes was uitverkozen deel te nemen aan een nieuw financieringspro-

gramma voor korte films, De Ontmoeting. Het betrof hier een samenwerkings-

verband tussen de beroepsvereniging van en voor nieuwe beeldmakers VERS 

en crowdfundingsplatform Cinecrowd. Makers konden voor films van maxi-

maal zes minuten € 5.000 aanvragen waarbij voorwaarde was dat ze nog eens 
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€ 5.000 via Cinecrowd zouden binnenhalen. Daarna kregen ze professionele 

hulp bij de productie en de distributie. De regeling was bedoeld voor oncon-

ventionele verhalenvertellers. De eerste ronde trok 73 inzendingen waarvan 

er vijf zijn geselecteerd. In 2018 ging de vierde editie van start. Interface ging 

in première tijdens het Nederlands Film Festival 2017, en is daarna vertoond 

tijdens het Imagine Film Festival in EYE.  

 

Anna Hoetjes - Interface (2017) foto VPRO 
 

2016 

Melanie Bonajo (NL 1978) maakt multidisciplinair werk waarin ze fotografie, 

video, performances, muziek en installaties combineert. In de Night Soil triolo-

gie verkent ze hoe de mens zich verhoudt tot de technologische ontwikkelin-

gen en de consumptiecultuur. Night Soil #3/Nocturnal gardening (2016) gaat 

over vernieuwende manieren om in voedsel te voorzien. Foam organiseerde 

vanaf 2015 met steun van Ammodo de tentoonstellingenreeks Next Level met 

als doel een breed publiek kennis te laten maken met vernieuwende kunst van 

relatief jonge beeldmakers die vooruitstrevend zijn in hun gebruik van het 

medium fotografie. De tentoonstelling waar Night Soil #3 in première ging, 

werd mede mogelijk gemaakt door Ammodo, het Mondriaan Fonds en Stichting 

Dommering Fonds, waarbij het Fonds een bijdrage leverde aan de productie 

van de nieuwe film. De hele trilogie is aangekocht door Bonnefanten Museum 

en getoond in een solo-expositie.  
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Melanie Bonajo: Night Soil #3 / Nocturnal Gardening (2014-2016) foto FOAM 
 
2015 

Karen Sargsyan (AM 1973), een Armeense kunstenaar die woont en werkt in 

Nederland, is bekend om zijn prachtige papieren figuren. Ze zijn theatraal – de 

inspiratiebron is het Russische circustheater – en lenen zich er goed voor in 

film tot leven te worden gewekt. In Toast Modern discussiëren ze over het 

leven en de liefde, en over postmoderne kunst. De film was in de zomer van 

2015 te zien in SUPERNOVA, een tentoonstelling over beeldend theater in 

SCHUNCK te Heerlen. De bijdrage van het Fonds maakte het mogelijk deze film 

in Armenië te realiseren. 

 

Karen Sargsyan: Toast Modern (2015) foto Dommering 
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2015-2018 

Agnese Cornelio (IT 1978): Fondata sul lavoro, ook wel Free to work. (2018). 

Cornelio is een Italiaanse theaterregisseur die in Nederland de Filmacademie 

voltooide. Ze werkte eind 2015 aan een transmediaproject bestaande uit een 

lange essayistische documentaire en een interactief digitaal archief. Haar 

uitgangspunt was: werk is in Italië een middel tot emancipatie en natievorming 

(Italiaanse Grondwet), maar na de stroom gastarbeiders die het land verliet 

ontstond er een exodus van hoger opgeleiden, een ware ‘brain drain’. Een tien-

tal Italiaanse migranten in Nederland met zeer uiteenlopende beroepen is 

geïnterviewd met de ‘re-enactment’ methode waarbij ze op een performatieve 

manier hun ervaringen vertellen. Deze 35 uur footage wordt op een essayisti-

sche manier tot een documentaire verwerkt. Er ontstaan verschillende ver-

haallijnen over de werknemer en het werk, waarbij ook gebaren en voorwer-

pen een rol spelen. Door omstandigheden werd de documentaire pas voltooid 

in 2018. Eerder toonde Cornelio wel verschillende tussenfases. De documen-

taire is onder de titel Free to work  in december 2018 in première gegaan tij-

dens het documentair festival Jogjakarta en circuleert verder in Italië. .  

 

 
 

Agnese Cornelio:  Free to work  (2018) film still Cornelio 
 
2014 

Min Oh (KR 1975) was resident van de Rijksakademie in 2011 en 2012. Marina, 

Lukas and myself  is een driekanaals HD video die mede werd ondersteund 

door de Samsung Foundation en het Museum of Modern and Contemporary Art 

Korea, waar de film ook in première ging tijdens de 18e editie van Young Kore-

an Artists. Min Oh die ook pianist is, bouwt haar films of performances op met 

behulp van structuren die ze aan de muziek ontleent. Voor dit werk gebruikte 

ze de rondo vorm (vergelijkbaar met het rondeel als versvorm dat is opge-

bouwd uit coupletten en een terugkerend refrein).   
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Min Oh: Marina, Lukas and myself  (2014) foto min-oh.net 
 
2014 
 
Melanie Gilligan (CA 1979) werkt in verschillende media waaronder film, in-

stallatie en performance. Ze richt zich op politieke thema’s zoals in Crisis in 

the Credit System (2008). The common sense (2014) is een voorbeeld van hoe 

science fiction als thema in de videokunst doordringt.  

 
Melanie Gilligan: The Common Sense (2014) foto De Appel 

Gilligan vroeg zich af wat er gebeurt als je fysiek kunt ervaren wat een andere 

persoon voelt en beleeft. Ze bedacht een apparaat (The Patch) dat als een 

transmitter functioneert. Dit grootschalige werk kwam tot stand in het kader 

van een gezamenlijk project van Casco, De Hallen en De Appel. De verschillen-
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de delen waren achtereenvolgens bij deze instellingen te zien in een prachtig 

opgebouwde installatie. Het werk is aangekocht door De Hallen.  

 
2013-2016 

Fiona Tan (ID 1966): History’s Future (2016). Het Fonds leverde een bijdrage ten 

behoeve van researchreizen en ontwikkelingskosten voor deze experimentele 

debuutfilm die in Rotterdam tijdens het IFFR in première ging. De film werd 

gerealiseerd met een financiële bijdrage in het kader van De Verbeelding, een 

subsidieregeling van het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds. De 

regeling ingesteld om de productie mogelijk te maken van films op de grens 

van de cinematografie en de beeldende kunst. Hoofdpersoon in de film is een 

man, Missing Person genoemd, die zijn geheugen kwijt is en over de wereld 

reist wat in verschillende filmstijlen wordt weergegeven. Productie: Family 

Affair Films, in coproductie met Rohfilm GmbH (Duitsland) & Vico Films (Ier-

land). De film was onder meer te zien op het Edinburgh film festival.  

 
 

Fiona Tan: History's Future (2016) foto Nederlands Film festival 

 
2013 

De Ateliers: Spring Blossom lezingenreeks. In deze 

serie die twee keer per jaar wordt gehouden geeft 

De Ateliers de kunstenaar het woord.  De lezingen 

zijn voor iedereen toegankelijk. Ze worden aange-

kondigd op de website, in advertenties in kunsttijd-

schriften en met een poster die op kunstacademies, 

kunstinstellingen en bibliotheken wordt verspreid.  
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2012-2015  

Zarina Bhimji (UG 1963) is een in Oeganda geboren kunstenares van 

Indiase afkomst, thans wonende in Londen. Ze werd in 2007 genomi-

neerd voor de Turner Prize en maakte haar eerste film Out of Blue voor 

Dokumenta 11 in 2002. Haar film Yellow Patch (2011) is te zien geweest in 

De Appel Arts Centre in Amsterdam. Het Dommering Fonds leverde een 

bijdrage aan de productiekosten van Jangbar (2015). De film is onder 

meer vertoond in New Art Exchange (2015) en in Pérez Art Museum Mi-

ami. In 2019 is de film aangekocht door Tate Museum in Londen.  

 

Zarina Bhimji: Jangbar  (2015) foto africanah.org 

 
2012-2013 

Christiaan Bastiaans (NL 1951): bekostiging van vier kostuums voor de film 

Specimens Slide in 2012 gedraaid in het Van Doesburghuis in Meudon (F). Het 

was Bastiaans derde film (na Club Mama Gemütlich 2009 en Al Alamayn 2011), 

onderdeel van een trilogie waarin hij net als eerder werkte met bekende ac-

teurs, in dit geval Hanna Schygulla en Jeroen Willems (die kort daarna over-

leed). We zien een comateuze man, die doet denken aan het lichaam dat op De 

anatomisch les van Dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt te zien is. Hij bevindt zich 

in een soort micro-utopia waarin hij verleden, heden en toekomst met elkaar 

verbindt. De foto, een still uit de film, is verworven door De Lakenhal. Speci-

mens Slide is geproduceerd door Another Film te Rotterdam.  



18 
 

18 
 

 
 

Christiaan Bastiaans: Specimens Slide (2013) 
foto Museum De Lakenhal 

 
2011 

Aurélien Froment (F 1976): 9 Intervals, negen korte bioscoopfilms, première in 

2011 in Hyde Park Picture House in Leeds UK. Producent en opdrachtgever was 

Pavillion in Leeds. Er is een tweekanaalsversie gepresenteerd door Motive 

Gallery op Art Basel. Die is vertoond in Mother’s Tankstation in 2013. De film 

gaat over de relatie tussen design en lichaam, gesteldheid en perceptie. We 

zien een osteopaat, een yoga instructeur, een stoelenfabriek. Het werk is mi-

nimalistisch, encyclopedisch en parodiërend. 

 

 
 

Aurélien Froment: 9 intervals (2013) foto Mother’s Tankstation  


