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Opmaak Jaarverslag: Elganan Jelsma

Bestuur
De Stichting is opgericht door Elganan jelsma. Zij  is de voorzitter en een eenmansbestuur is rechtsgeldig. Wel wordt er het komende jaar gezocht naar extra bestuursleden.

Voorwoord
Oprichting Stichting PubArt
In juli is de stichting PubArt opgericht, dankzij een match tijdens de maatschappelijke beursvloer te Hilversum. Ondergetekende kon met notaris Van Hengstum &
Stolp een mooie match maken: notaris Toon Steendijk richt een stichting op voor
PubArt en mag als tegenprestatie een ‘bomen’-schilderij uitzoeken in het atelier van
Elganan Jelsma in het Oude Postkantoor.
De stichting PubArt heeft als doel: het zichtbaar maken van kunst en kunstenaars.
Wij proberen dit te realiseren door het organiseren van tentoonstellingen, activiteiten en publicaties.
PubArt is al 6 jaar bezig met het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven
van publicaties als catalogi en een gratis digitaal Kunsttijdschrift. De tentoonstellingen worden op diverse locaties gepresenteerd. Vaak worden kunstenaars uitgenodigd om rond een bepaald thema werk te maken. Zo waren er de exposities:
Beschermheiligen, Labyrint, Boekenwrak en De Ware Schaal. In 2016 zijn er drie
tentoonstellingen door PubArt gerealiseerd:
ARTTREAT, rond alternatieve geneeswijzen in Het Meertens Instituut te Amsterdam
(7 juli tot 1 september 2016) en bij Special Collections UvA (22-24 september 2016).
18 kunstenaars uit diverse disciplines hebben prachtig werk gemaakt.
WERELDBEELD/Worldview in het Comenius Museum te Naarden (23 juni 2016 tot 22
januari 2017). 26 kunstenaars maakten werk geïnspireerd op het boek Orbis sensualium pictus (het eerste kinder-prentenboek gemaakt door Comenius in 1658). Er zijn
vijf Meet & Greet bijeenkomsten met de kunstenaars georganiseerd.
INSLAG, kunstenaars die een versleten keukendoek hebben verwerkt tot kunstwerk.
Deze heeft al gestaan op Zonnestraal te Hilversum, Het Meertens Instituut Amsterdam, Het Brinkhuis te Laren en  van 5 maart tot 28 mei 2016 in Museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf.
De activiteiten van de stichting zijn slechts mogelijk dankzij de bijdragen van fondsen, donateurs en/of sponsors en veel vrijwilligerswerk.
Naast de subsidieaanvragen zal er in de toekomst ook worden gekeken naar sponsoring en kunnen mensen donateur worden. Zij worden dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten, ontvnagen 10% korting op artikelen uit de webwinkel en
ontvangen het PubArt KunstTijdschrift.
Het werk van kunstenaars is heel belangrijk voor de samenleving. Zij leveren vernieuwende ideeën en kleuren het leven! PubArt staat dan ook voor het zichtbaar
maken van de kunstenaars. Wij gaan gewoon door met mooie kunstprojecten en
het organiseren van activiteiten. Ook gaan wij weer PubArt bijeenkomsten organiseren, met de kunstenaars in gesprek.
Voorzitter Elganan Jelsma
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Tentoonstelling INSLAG
Van 5 maart t/m 28 mei 2016 was de tentoonstelling te zien in Museum Het Voorhuis te
Bleskensgraaf. Een combinatie van hedendaagse kunst, ambacht en cultuurhistorie.
Hedendaagse kunstenaars hebben zich laten
inspireren door een versleten, geweven, geblokte keukendoek.
De kunstenaars, uit allerlei disciplines, zijn gevraagd om een oude versleten ‘Bonte
Keukendoek’ te verwerken tot een kunstwerk. Het geweven textiel is een restaurant
eerst als servet gebruikt, toen als theedoek, daarna als poetsdoek. En dan nu als
geheel versleten lap, een grondstof voor de kunstenaars, een inspiratiebron voor het
creëren van nieuw werk. Samensteller van de tentoonstelling Elganan Jelsma: “Bij
het recyclen van oude materialen gaat het niet alleen over het bewust omgaan met
afval, maar ook over iets nieuws creëren, iets vormgeven, iets ‘moois’ maken. En door
één soort afval/grondstof te kiezen komt de diversiteit van de kunstenaar meer naar
voren. Het geeft de kunstenaar de mogelijkheid om zijn/haar talent en eigenheid te
laten zien. Er zijn schilderijen, collages, sieraden, een foto, een gedicht en beelden te
zien. Een enorme variëteit aan kunsten, technieken en ambachten.”

De tentoonstelling is zeer
gevarieerd. Zo maakte
sieradenontwerper Floor
Max een sieraad met
parelmoer. Joke Blokland breide een nieuwe
theedoek. Irma Frijlink
borduurde het ‘onderonsje’ geïnspireerd
op de gesprekken tijdens
de afwas. Claudia Gianotten maakte vrolijke
collages van een gedekte tafel en bloemstillevens. Marianne Kemp, die het ambacht
weven als techniek gebruikt, heeft nu de draden van de theedoek uitgehaald en opnieuw
ingeweven. Gerard Beentjes schreef het
gedicht ‘Ode aan de pompdoek’. Tassenontwerpster Sacha Wendt
maakte een ‘Birkin’ tas
van de versleten theedoek en zo was er nog
veel meer te zien. Ook
is er speciaal een leuk,
educatief weefkwartet
uitgegeven. Daarnaast
was er informatie over de
weefgeschiedenis en het
ambacht weven. Iedere
bezoeker ontving een
gratis catalogus.

Deelnemende kunstenaars:
Gerard Beentjes, Joke Blokland, Udo Brähler,
Irma Frijlink, Eddy Geerlings, Claudia Gianotten,
Desiré Haverkamp, Elganan Jelsma, Eva Kasbergen, Marianne Kemp, Romanina Mandricardo,
Floor Max, Carola Mokveld, Guido Orsetti, Heidy
Orsetti-Masman, Rob Schultheiss, Greetje Sieders,
Inger Vonkeman, Wilma van Weijen, Sacha Wendt,
Hanke Wiegand.

De expositie ‘Wereld beeld/ World view’ was
van 23 juni 2016 tot 22 januari 2017 te zien in
het Comenius Museum te Naarden-Vesting.
Aan hedendaagse kunstenaars is het boek
Orbis Sensualium Pictus van Comenius ter inspiratie voorgelegd. In 1658 schreef de Tsjech
Jan Amos Comenius (1592 - 1670). de Orbis
sensualium pictus, de zintuiglijk waarneembare wereld, wat algemeen gezien wordt als
het eerste echte prentenboek speciaal voor
kinderen. Het was bedoeld als leerboekje voor
jonge kinderen en bevatte allerlei afbeeldingen van alledaagse voorwerpen, dieren en
werkzaamheden, vergezeld met een stukje uitleggende tekst, in het Latijn en in de nationale
taal. De eerste uitgave verscheen in 1658, maar
in de eeuwen daarna werd het in vele landen
vertaald en herdrukt.
‘Een medicijn tegen onwetendheid is de educatie die jonge geesten op school moeten ontvangen, zodanig dat die educatie waar, helder en duurzaam is.’
Deze heldere uitspraak is van Jan Amos Comenius.  De theoloog, filosoof en pedagoog Comenius was overtuigd dat opvoeding en scholing onmisbaar zijn voor een
betere wereld. Tijdens zijn leven, 1592 - 1670, was onderwijs voorbehouden aan
kinderen van gegoede ouders, in het bijzonder aan jongens. Maar ‘alles leren aan
allen’ was voor Comenius een voorwaarde voor een wereld waarin elk individu zich
kan ontwikkelen en mensen begrip en respect voor elkaar opbouwen.
Het resultaat is een bijzondere tentoonstelling met daarin een overzicht van de
geschiedenis van het boek door de eeuwen heen, verzorgd door het Museum uit
Uhersky Brod Tsjechie en hedendaagse kunst van 26 kunstenaars uit diverse disciplines. De vernieuwende blik van de hedendaagse kunstenaars op dit thema levert
interessante standpunten en inzichten op, die gekoppeld worden aan de interpretatie van Comenius.
26 deelnemende kunstenaars: Marcel Bastiaans, Udo Brähler, Peggy Eras, Louisa Francine,
Louise Ellen van Gorkom, Desiré Haverkamp, Bea van der Heijden, Barbara Houwers, Marijke
Jager, Elganan Jelsma, Petra Knol Daudeij, Marleen Leysen, Wim van Loon, Carola Mokveld,
Hester Pilz, Xandra Richters, Jose van ‘t Rood, Louise Schoon, Rob Schultheiss, Petra Smits,
Saskia Spitz, Joke Struik, Helga Troll, Inger Vonkeman, Elize van der Werff en Diklah Zohar
Meet & Greet de kunstenaars-bijeenkomsten: Zondag 21 augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november 2016 en 22 januari 2017.

De tentoonstelling ARTTREAT: kunst rond religieuze en alternatieve geneeswijzen was van
7 juli 2016 tot 1 september 2016 te zien in het
Meertens Instituut te Amsterdam.
18 kunstenaars uit het hele land en werkend in diverse disciplines hebben zich door
het thema religieuze en alternatieve geneeswijzen laten inspireren. Deze tentoonstelling sluit aan op het project Religious and Alternative Healing in the Modern
World, een onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd aan het Meertens Instituut en de Universiteit van Amsterdam.  Kunstenaars zijn net als wetenschappers
ook onderzoekers. Zij duiken in een onderwerp, zoeken naar nieuwe verbanden en
komen tot verrassende uitwerkingen.
Er zijn 4 onderdelen door de kunstenaars onderzocht: de religieuze, de natuur, de
zelfhelende kracht van de mens en de muziek.
De religieuze kant van de geneeswijzen:
Helga Troll heeft de Barmhartige Samaritaan verbeeldt, die hulp biedt aan iemand
die het nodig heeft en daarbij kracht zoekt bij God. Zij haalt een bijbeltekst aan: “
want ik ben de Heere, uw heelmeester!”.
Van Guido Orsetti zien we de pelgrim. De perigrinus of de pelgrim betekent ‘vreemdeling’. Een pelgrimage houdt in: eerst onthechten, op reis gaan vaak naar een
Heilge plek, en dan een zoektocht naar het ‘thuiskomen’.

Ine van Son toont in haar beeldverhaal, de pelgrimage naar de Bron, over Sheela, Brighid en Moeder Aarde.
Elganan Jelsma is geinteresseerd in Anna, de
moeder van Maria, die haar dochter leerde lezen.
Zij is de beschermheilge voor thuiswerkers, grootouders, moeders, kinderlozen, naaisters, armoede,
maar ook voor zeelieden. Zeelieden werden vaak
met rood ondergoed werden aangetroffen. Het
was rood geverfd in meekrap. De rode molton zou
helpen tegen reuma. Anna is bekleed met molton
en in meekrap geverfde wol.
Zelfhelend:
Het luisteren naar je eigen lichaam komt duidelijk
naar voren in de abstracte kunstwerken en teksten
van Inger Vonkeman. Eva Kasbergen probeert de
rust te vinden om 1000 kraanvogels te vouwen.
Dat beweging belangrijk is vertelt kunstenaar Xandra Richters, die ook de foto maakte die wij als beeldmerk voor de tentoonstelling
hebben gebruikt. Marcel Bastiaans gelooft ook sterk in het zelfhelende vermogen
van de mens. Desire Haverkamp toont in ‘Feest’, dat je geestelijke toestand doorwerkt op je lichamenlijke. Het trainen, oefenen van de geest komt naar voren in het
werk van Carola Mokveld. Haar ouders hebben beide de ziekte van Alzheimer en
zij probeert hun verhalen te vangen in beelden en daarmee herinneringen vast te
houden en het leven dragelijk te maken.
De natuur:
De natuur als heelmeester zien we terug in de foto’s van
Romanina Mandricardo. Irma Frijlink heeft de Berenklauw
uitgebeeldt, een plant waar iedereen een hekel aan heeft,
maar die ook geneeskrachtige mogelijkheden biedt. In de
Chineze apotheek van Elize van der Werff zien we veel zakjes met kruiden. De helende kracht van bomen zien we in
schilderijen van mijzelf en het Berkenbosje van Wilma van
Weijen. Sunny Neeter benadrukt de energie en de schoonheid van de natuur in kleurrijke golvende bewegingen.
Corry Zwart werkt letterlijk met de natuur. Zij maakt van
geneeskrachtige planten prachtige sieraden.
Wij hebben allemaal behoefte aan zachtheid, aan troost.
Dat werkt voor iedereen helend. Een kom soep en een
zacht luisterend oor zien we bij Sacha Wendt en Wilma van
Weijen heeft deze prachtige Troostlap gemaakt.

En dan de muziek:
De helende kracht van muziek is door Rob Schultheiss verwerkt in een object met klankschalen en
een zingende zaag.
En natuurlijk kan hij zelf ook zingen …
Hij zingt zijn lied Paracetamol en Sint Geertens
Minne.
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PubArt tijdschrift
Een digitaal Kunsttijdschrift waarin wij schrijven over de kunst en de kunstwereld
waarin wij leven.
In 2010 verscheen het eerste nummer van PubArt digitaal. Totaal zijn er in de afgelopen jaren 22 nummers verschenen. In 2016 helaas slechts 1 keer.
Men kan zich inschrijven voor dit gratis digitale tijdschrift en ontvangt deze dan in
de mail als klein pdf bestand.
We hebben nu 540 abonnees.
ISSN nummer: 2211 - 3401

Deelnemende kunstenaars
Marcel Bastiaans, Irma Frijlink, Desiré Haverkamp, Elganan Jelsma, Eva Kasbergen, Romanina
Mandricardo, Carola Mokveld, Sunny Neeter, Guido Orsetti, Xandra Richters, Rob Schultheiss,
Ine van Son, Helga Troll, Inger Vonkeman, Wilma van Weijen, Sacha Wendt, Elize van der
Werff, Corry Zwart.

Website & Social Media
In 2016 is er weer een nieuwe website gebouwd. Deze wordt zo goed mogelijk
actueel gehouden. Uiteraard is ook een hoofdstuk Stichting toegevoegd. Ook is er
een webwinkel, waar slechts 10 producten opstaan vanwege de kosten. Mocht er
budget komen dan kan dat worden uitgebreid. Dan kunnen ook alle catalogi in de
webwinkel worden opgenomen.
www.pubart.nl
Verder is er een Facebookpagina, waarop alle activiteiten, evenementen en tentoonstellingen worden gecommuniceerd. https://www.facebook.com/pubart/

PubArt Bijeenkomsten

Publicaties

Er zijn dit jaar een aantal PubArt bijeenkomsten geweest op locatie. Meestal in de
vorm van een Meet & Greet, zoals in het Comenius Museum op de zondagen 21
augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november 2016 en 22 januari 2017.
Ook zijn er een drietal voorbereidingsbijeenkomsten geweest in het Oude Postkantoor van Hilversum en natuurlijk zijn de openingen van de tentoonstellingen momenten waarop we de kunstenaars en relaties ontmoeten. In de toekomst is het wel
weer de bedoeling dat we op de locatie Azaleastraat avonden gaan organiseren.

In 2016 zijn er 3 catalogi verschenen, bij drie tentoonstellingen: Arttreat en Inslag
hebben een A6 formaat en werden gratis ter beschikking gesteld. Wereldbeeld was
een A4 tijdschrift/catalogus. In alle catalogi hadden de kunstenaars een hele pagina
met foto en tekst en verwijzing naar hun website.
Verder is er een Memory van Hilversum verschenen, deels gefinancierd door de
Rabobank.

Samenwerkingsverbanden

Financiën

Er is met diverse partijen samen gewerkt:
Het Comenius Museum, Tjechische ambassade, Het Meertens Instituut, Special
Collections UvA, Museum Het Voorhuis, Cooperatiefonds Rabobank, Notaris Van
Hengstum & Stolp, Hilversum Verbonden, de Maatschappelijke Beursvloer 2016 en
VVV Hilversum. En natuurlijk alle kunstenaars!

Aangezien de stichting halverwege 2016 is opgericht zijn er nog niet veel inkomsten. De subsidieaanvragen voor de tentoonstellingen zijn nog via de diverse locaties verlopen. Wel is een bedrag toegekend van het Cooperatiefonds Rabobank voor
het ontwikkelen van een memoryspel. Daarnaast hebben Zonnestraal en Kastanje
Vastgoed een bijdrage betaald. Ook is het memoryspel goed verkocht via VVV Hilversum en de webwinkel, waardoor wij een positief eindsaldo hebben van 1025,00
euro. Er zijn nog geen donateurs.

