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Opmaak Jaarverslag: Elganan Jelsma

Bestuur
Voorzitter Elganan jelsma. In 2018 wordt het bestuur aangevuld met twee nieuwe
bestuursleden.
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.
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Voorwoord
In 2016 is de stichting PubArt opgericht. De notaris mocht als tegenprestatie in
2017 nog  een ‘bomen’-schilderij uitzoeken. Elganan Jelsma nam een selectie van 10
werken mee naar notariskantoor Van Hengstum & Stolp en daar heeft notaris Toon
Steendijk een keuze gemaakt.
In 2017 hadden we nog het staartje van de tentoonstelling WERELDBEELD/Worldview in het Comenius Museum te Naarden (tot 22 januari 2017). Een gezellige
nieuwjaarsborrel/ Meet & Greet sloot het geheel af. En dit was tegelijk de start voor
weer een zeer gedifferentieerd jaar. Zo heeft een stagiaire al de voorbereidingen
getroffen voor een nieuw kunstproject dat in 2018 gerealiseerd gaat worden, Geeft
Acht!, schone kunst van militaire kleding. Daarvoor heeft hij eind mei 2017 een
inspiratiebijeenkomst georganiseerd in het Waterliniemuseum en zijn we naar de
HKU geweest. Van de kleding heeft PubArt al diverse producten gemaakt en deze
hebben zelfs al het NOS journaal gehaald.
In de maand juli presenteerde PubArt zich een maand lang in het Dresselhuyspaviljoen op landgoed Zonnestraal te Hilversum. We hebben daar ruim 800 bezoekers
mogen ontvangen. Er was muziek en veel dialoog met bezoekers. Ook was er een
bijzondere samenwerking met het AKKV, een landelijke kunstenaarsvereniging. De
kunstenaars kwamen een dag schilderen.
Ook konden we diverse opdrachten realiseren voor kunstenaars. Zij konden mee
werken aan de tentoonstelling De Waanzinnige Boomhut op het Waterliniemuseum
Fort bij Vechten te Bunnik. Ook in 2018 zullen weer een aantal kunstenaars werk
kunnen maken voor het vervolg van deze tentoonstelling. PubArt bemiddelt daarbij
en zoekt kunstenaars bij specifieke opdrachten. Uit deze tentoonstelling is ook een
nieuw kunstproject ontstaan, namelijk de ‘Fafoflufs’. Knuffels die worden bewerkt
(een ander hoofd) krijgen een nieuw leven en worden voorzien van een label en
kaartje. Deze worden verkocht voor een goed doel, namelijk het begeleiden van
kinderen met o.a. autisme en epilepsie, met andere woorden ‘hoofdzaken’. Hiervoor
mochten we van het Cooperatiefonds Rabobank een subsidie ontvangen. In december hebben we met de Fafoflufs op een kerstmarkt gestaan.
Het werk van kunstenaars is belangrijk voor de samenleving. Zij leveren vernieuwende ideeën, kleuren het leven en kunnen met creatieve oplossingen komen voor
maatschappelijke problematiek. PubArt staat voor het zichtbaar maken van de
kunstenaars. En gelukkig wordt dat ook gezien door onze samenwerkende partners.
Daarom hebben wij in 2017 van de Gemeente Hilversum een subsidie ontvangen
voor het professionaliseren van de Stichting.
Voorzitter Elganan Jelsma
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Tentoonstellingen
De expositie ‘Wereld beeld/ World view’ was nog 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. De
eerste uitgave verscheen in 1658, maar in de eeuwen daarna werd het in vele landen
vertaald en herdrukt.  Wij vroegen de kunstenaars om op dit boek te reageren en het
als inspiratiebron te gebruiken! Op 22 jaunari was de afsluitende bijeenkomst.
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
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Geeft Acht!
Geeft Acht!, Schone kunsten van militaire kleding
Stagiaire Brett Groeneveld van de HvA, heeft de voorbereidingen voor deze inspiratie-bijeenkomst gedaan. De uiteindelijke tentoonstelling zal pas in 2018 plaatsvinden.
Het thema komt voort uit  de interesse voor het Maatschappelijk verantwoord
ondernemen en de circulaire economie. De enorme berg textiel-afval vraagt om
creatieve oplossingen. vandaar onze keus om ook andere kunstenaars hierbij te
betrekken.
Met deze tentoonstelling richt het kunstproject zich op de kracht van de
individualiteit van de kunstenaar onder een gemeenschappelijk thema.
Het thema is gekozen vanwege de beeldvorming van het militaire uniform in de
media. In verslaglegging over conflictsituaties en oorlogsgebieden komt het
militaire uniform vaak voor. Het uniform ziet men ook steeds vaker in het publieke
domein van Nederland, zoals treinstations of bij grote evenementen. Het is
interessant om te kijken wat de invloed is van deze beeldvorming op zowel ons
dagelijks bestaan als de daadwerkelijke betekenis van de militaire kleding. Daarom
zijn we opzoek naar het perspectief van de kunstenaar en invalshoeken van de
kunsten. Het kunnen kunstwerken zijn die over deze beeldvorming gaan, maar ook
kunstwerken die gewoonweg een eigen verhaal vertellen waar de militaire kleding
is in verwerkt. Schone kunsten van militaire kleding. Het thema is dus breed op te
vatten en uit te leggen.
PubArt heeft al diverse producten ontwikkeld van deze textiel, o.a. zitzakken en flessenhouders/ -tassen. Deze producten hebben vorig jaar het NOS journaal gehaald.
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Art Zonnestraal
In de maand juli stond het Dresselhuyspaviljoen op Landgoed Zonnestraal bol van
de activiteiten. Op meerdere dagen was het pand geopend voor publiek. PubArt
Kunstprojecten presenteerde kunstwerken van de kunstenaars Elganan Jelsma en
Rob Schultheiss en van diverse tentoonstellingen en activiteiten die eerder zijn georganiseerd. Juli werd zo op Zonnestraal een kunstmaand vol activiteiten.
Van PubArt Kunstprojecten waren er ook nog enkele kleine overzichtstentoonstellingen aanwezig, zoals Boekenwrak, naar aanleiding van het boek ‘Wreck this
Journal’, enkele kunstwerken uit de expo ‘De Ware Schaal’ en van ‘Inslag’, kunstwerken van een oude versleten keukendoek. En natuurlijk waren er catalogi van diverse
tentoonstellingen en kunstproducten van PubArt. Deze werden in goody-bags
uitgedeeld.
Op dinsdagavonden was er muziek!
Op 20 juli was er een speciale buitenschilderdag i.s.m. de landelijke kunstenaarsvereniging AKKV.
Maand Juli 2017
Landgoed Zonnestraal
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De Waanzinnige Boomhut
Een tentoonstelling rond een kinderboekenserie.

De
WAANZINNI
GE
B OOM H U T
D OE E X P O

Een waanzinnige boomhut zoals Andy Griffiths en Terry Denton die in hun boeken
beschrijven en tekenen, heb je nog nooit gezien. In de boeken is er een zwembad
met reuzenhaaien, een geheim laboratorium, een bananenvergroter en een snoepjesmachine (die snoepjes in je mond schiet als je trek hebt). Andy en Terry beleven
de dolste avonturen en proberen ook nog hun boeken op tijd klaar te krijgen!
Kinderen worden tijdens deze doe-expo aan de hand van afbeeldingen en voorwerpen/ dieren uit de boeken uitgedaagd om hun eigen waanzinnige verhaal te schrijven. Aan de hand van een begeleidend boekje en tal van opdrachten worden hun
creativiteit en inlevingsvermogen op de proef gesteld.
Op het grote buitenterrein van Fort bij Vechten was een schommelnetwerk van kunstenaar Chiel Kuijl gerealiseerd. En Rivka van Neerbos maakte illustraties voor een
educatief project De doe-expo daagde kinderen uit om te spelen, samen te werken
en in de wereld van de boeken te stappen, maar ook in die van hun eigen waanzinnige verhaal. Het was leuk om hier kunstenaars bij te betrekken en ontwerpen te
laten maken.

4 juli - 29 oktober 2017

WATERLINIEMUSEUM
FORT bij VECHTEN
BUNNIk (Utrecht)

WWW.WATERLINIEMUSEUM.NL

Meewerkende kunstenaars:
Chiel Kuijl, Rivka van Neerbos, Rob
Schultheiss en Elganan Jelsma
Van 4 juli tot 29 oktober 2017
Waterliniemuseum Fort bij Vechten
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Fafofluf

PubArt tijdschrift

Op eens waren ze daar … de knuffel vriendjes met ‘iets’ bijzonders. Waar komen ze
vandaan, wie zijn ze en waar gaan ze naar toe? De olivos, koebeer en hondraf, ieder
met een eigen willetje, een eigen karakter. Sommige zijn lief, andere knorrig of in
zichzelf gekeerd. Wat gaat er in die koppies om? Iedere knuffel is uniek.

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 23 nummers verschenen. In 2017 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 530 abonnees.
ISSN nummer: 2211 - 3401

Fantastisch formidabele fluffels voor fantastisch formidabele kinderen. Deze bijzondere knuffels en/of foto’s worden verkocht voor het goede doel. Ten behoeve van
kinderen met bijvoorbeeld autisme of epilepsie, met andere woorden: ‘hoofd’ zaken.
Voor fantastisch formidabele kinderen dus! Dit idee komt van kunstenaar Elganan Jelsma. Elganan: “Ik ging knuffels combineren, een ander hoofd op een ander
lichaam. En er kwamen er steeds meer knuffels op mijn pad. Meestal afgedankt
en ergens achtergelaten. Ik begreep dat deze knuffels mij ieder een eigen verhaal
gingen vertellen, allemaal beleven ze de wereld anders. Van ieder uniek exemplaar
ging ik houden en ik denk dat meer mensen dat hebben als ze de knuffels in de
ogen kijken. We zijn ze ook gaan fotograferen.  En zo ontstonden de FAFOFLUFS,
de fantastisch formidabele fluffels. De knuffels en de foto’s worden verkocht en de
opbrengst gaat naar een goed doel. Vanuit Stichting PubArt gaat het geld naar de
begeleiding van kinderen met autisme, kinderen die de wereld anders beleven. Dus
waar de FAFOLUFS naartoe gaan …? Ik hoop dat ze de hele wereld over gaan!”
De Fafoflufs zijn te volgen via een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/fafofluf/
Ze zijn te koop voor 15,00 euro per stuk!

Website & Social Media
De website 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.   www.pubart.nl
Verder is er een Facebookpagina, waarop alle activiteiten, evenementen en tentoonstellingen worden gecommuniceerd. https://www.facebook.com/pubart/
Voor de activiteiten worden evenementen aangemaakt.
Er is een aparte Facebookpagina voor de Fafofluf en voor de Bannerbags.
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PubArt Bijeenkomsten

Publicaties

Er zijn dit jaar een aantal PubArt bijeenkomsten geweest op locatie. Zoals in het
Comenius Museum op de zondag 22 januari, op 31 mei in het Waterliniemuseum en
in de maand juli in het Dresselhuijspaviljoen op Zonnestraal.
Ook zijn we veel op atelierbezoek geweest en hebben openingen van tentoonstellingen bezocht. Voor 2018 is het de bedoeling dat we ook op onze locatie aan de
Azaleastraat in Hilversum weer avonden gaan organiseren.

In 2017 zijn er geen catalogi verschenen.

Samenwerkingsverbanden

Financiën

Er is met diverse partijen samen gewerkt:
Het Comenius Museum, Cooperatiefonds Rabobank, Notaris Van Hengstum & Stolp,
Hilversum Verbonden, het AKKV, Het Waterliniemuseum, gemeente Hilversum,
Defensie, Biga-groep, HvA, Fiep Westendorp Foundation, Cobramuseum en Kasteel
Groeneveld.
En natuurlijk vele kunstenaars!

In 2017 hebben we weinig onkosten gehad. Wel hebben wij twee subsidies ontvangen. Een bedrag van 2000 euro van de gemeente Hilversum voor de professionalisering van de Stichting en het schrijven van een beleidpsplan en 2000 euro voor het
Kunstproject Fafofluf van het Cooperatiefonds Rabobank. Er is een positief saldo van
ruim 4400 euro. Hiervan moet het kunstproject Fafofluf nog wel grotendeels gefinancierd worden. Er zijn nog geen donateurs.
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