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Doel
De stichting PubArt heeft als doel:
het zichtbaar maken van kunst, cultuur en kunstenaars én om problematiek
in de samenleving op een nieuwe manier te benaderen. Wij proberen dit te
realiseren door het organiseren van tentoonstellingen, activiteiten, producten
en publicaties.

Opmaak Jaarverslag: Elganan Jelsma
Afbeelding op de voorzijde: kinderboek Onder Water
Afbeelding op de achterzijde: Eva Jospin
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Voorwoord
Helaas stond ook 2021 in het teken van het corona virus. Veel activiteiten in de
kunst- en cultuursector werden weer stopgezet of afgeblazen.
Zo zijn er maar een paar tentoonstellingen bezocht, aangezien veel musea
een groot deel van het jaar dicht waren en men werd verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. En ook wij hebben daar gehoor aan gegeven.
Uiteraard gaat gezondheid voor alles!
Wel werd het Kinderboek Onder Water bij het fort gelanceerd. Het speelt zich
af in de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat in juli 2021 UNESCO Werelderfgoed
werd. In 2021 werd het vervolg op dit kinderboek gerealiseerd, het boek
over het rampjaar 1672, de Oude Hollandse Waterlinie. Deze wordt vanwege
corona in januari 2022 gepresenteerd, tevens de start van het herdenkingsjaar (350 jaar geleden). Het kinderboek gaat ook dienen als inspiratie voor
de nieuwe kindertentoonstelling. De kinderboeken worden gemaakt door
Elganan Jelsma en Rob Schultheiss.
Een aantal ‘vrijheidsrokken’, zijn uitgeleend voor de dansvoorstelling ‘Vrijand’
van Stichting Ongoing en aan Defensie voor presentaties.
In november hebben Elganan Jelsma en Peggy Eras een pitch gedaan voor
de Gemeente Amersfoort. Er was een Open call uitgeschreven voor een
kunstproject. Elganan en Peggy hebben een locatie gezocht in Amersfoort,
het Eemklooster en diverse kunstenaars aangeschreven. De locatie en kunstenaars waren enthousiast en ook de gemeente was positief. De pitch werd
gewonnen voor een budget van 30.000,- euro, waarvan 2/3 deel al in 2021
werd betaald. Het gaat een mooi kunstproject worden dat ook in corona tijd
goed bezocht kan worden.
Daarnaast hebben we meegedaan aan het Anjer Cultuurfonds en Rabobank
Coöperatiefonds. Veel van de bijeenkomsten en ontmoetingen waren via
zoom. Hopelijk zien we jullie in het nieuwe jaar weer fysiek.
Voorzitter Elganan Jelsma
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Eemklooster

kunstproject

Peggy Eras en Elganan Jelsma kregen
een rondleiding door de tuinen van
het Eemklooster in Amersfoort. Samen
hebben zij de mogelijkheden onderzocht om daar in 2022 een Land Art
expo te organiseren. Er was een Open
Call van de gemeente Amersfoort voor
2022. Elganan en Peggy hebben in
november een pitch gedaan en deze
is positief beoordeeld en de stichting
ontvangt 30.000,- om het kunstproject
uit te voeren. Er kunnen ongeveer 12
kunstenaars deelnemen. Van mei –
oktober 2022.

Er is ook een nieuw kunstproject gelanceerd. PubArt ontving een grote stapel
oud gevolte wollen pijstof van oude
legerkleding. We deden een oproep in
de nieuwsbrief en inmiddels hebben
30 kunstenaars zich ingeschreven. Er is
geen thema meegegeven, wel een richting. Denk aan: vrijheid, duurzaamheid,
recyclen, wol, leger, circulair, enzo.
Het wordt een reizende tentoonstelling
met de start in 2022. De kunstenaars
is gevraagd om een klein kunstwerk te
maken, maximaal 20x20x20 cm. In 2022
is er eerst een inspiratiebijeenkomst.
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Kinderboek Onder Water
Onder Water bij het fort, over de Nieuwe Hollandse Waterlinie!
Een nieuw kinderboek! Ideaal in deze coronatijd! Lekker thuis lezen en verdwijnen in een spannend verhaal. Dat kan met de vriendjes Douwe en Dees
die met hun zelfgebouwde duikboot kunnen tijdreizen. Een duikboot die
niet alleen omhoog en omlaag kan, maar ook naar voren en naar achteren...
en zelfs vooruit en achteruit... Jazeker, als je de schakelaar op achteruit zet,
dan vaar je terug in de tijd.
Het verhaal
‘Onder Water’ is een fantasievol leesboek met veel krabbels en vol avonturen. Voor de leeftijd van ca. 8-10 jaar. Twee vrienden bouwen een duikboot
en gaan op pad. Dan blijkt dat ze in de tijd kunnen reizen. Zo komen ze
terecht in 1916, in de Eerste Wereldoorlog. Ze komen boven in een hele
andere wereld. Het land staat onder water, heel veel mannen zijn opeens soldaat geworden en internet bestaat nog niet. En dan heeft iedereen ook nog
eens van die rare kleren aan en betalen ze met vreemd geld. Als de hoofdrolspelers op het spoor komen van een geheim dat hééél gevaarlijk is, dan
moeten ze dat (met behulp van kinderen uit die tijd, een pratende postduif
en andere helpers) ontraadselen om het avontuur tot een goed einde te
brengen.  Te koop via de webshop van: gooiskunstkabinet.nl.
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PubArt tijdschrift

Publicaties

Er is in 2021 geen PubArt tijdschrift verschenen.  ISSN nummer: 2211 - 3401.
Van de artikelen van de afgelopen 10 jaar is een boek samengesteld.
Er zijn vier nieuwsbrieven verstuurd via LaPosta en 1 update over het kunstproject textiel aan deelnemende kunstenaars (30). Er zijn 396 relaties.

Het Kinderboek Onder Water bij het fort is verschenen en er is hard gewerkt aan
deel 2! Lara Braat maakt i.o.v. St. Oude Hollandse Waterlinie een filmpje over het
kinderboek Onder Water in het Rampjaar voor het symposium van de OHW op 5
november. Zie youtubekanaal Elganan Jelsma: Onderwater in het Rampjaar.

Website & Social Media
De website wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Er staan gegevens
over de Stichting op en actueel nieuws en een overzicht van activiteiten.
www.pubart.nl
Verder is er een Facebookpagina, waarop alle activiteiten, evenementen en
tentoonstellingen worden gecommuniceerd: www.facebook.com/pubart/
Voor de activiteiten worden evenementen aangemaakt.
Facebook: 418 volgers.  LinkedIn PubArt pagina: 73 volgers.

PubArt Bijeenkomsten
Er zijn dit jaar weer geen PubArt bijeenkomsten geweest.

Financiën
Het Kinderboek over de NHW is betaald van de subsidies uit 2020. De 10.000,van de Provincie Zuid Holland is voor het kinderboek over de OHW, dat in 2022
verschijnt. Met de Anjeractie Cultuurfonds is 107,50 opgehaald en met de RABO
Club Supportactie 100,-. Deze bedragen zijn klein omdat het lastig is om te werven als je geen ledenbestand hebt.
Verder is er van de Provincie ZH 3500,- ontvangen voor de houten reliefkaart van
de OHW, die begin 2022 wordt opgeleverd voor het Waterliniemuseum.
Van de Gemeente Amersfoort is alvast 20.000,- (van de 30.000,-) binnen gekomen
voor de land art expo in het Eemklooster te Amersfoort in 2022.
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Tentoonstellingen bezocht
In 2021 bezochten we slecht vier exposities: Paper Tales van Eva Jospin
in het Noord Brabants Museum. Met simpel bruin karton creëert Jospin
indrukwekkende monumentale installaties. Je waant je in een wereld vol bomen, struiken en fantasierijke bouwsels die een mysterieuze sfeer oproepen.
en ook in het Noord Brabants Museum: Meret Oppenheim
Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution in het Cobra Museum te Amstelveen. Naast schilderijen van Frida Kahlo (Mexico, 1907-1954) en de andere
Mexicaanse modernisten, is ook een selectie tekeningen en foto’s te zien. A
Love Revolution biedt de kans om de wereld van de wereldberoemde Mexicaanse modernisten te ontdekken.
Frida Kahlo

In het CODA Apeldoorn de Papierbiennale gezien. Van Re-Nature in Den
Bosch en het Cobramuseum zijn banners opgehaald voor Bannerbags.

Samenwerkingsverbanden

Eva Jospin

Er is met diverse partijen samengewerkt: het Waterliniemuseum, Peggy Eras,
Alexandra Arriëns, Provincie Zud Holland, Stichting Oude Hollandse Waterlinie,
Gemeente Amersfoort, Het Eemklooster, Defensie, Greenbeard Studio, Stichting
Ongoing en natuurlijk vele kunstenaars!
Gemeente Hilversum: Ook dit jaar hebben we met de cultuurraad van Hilversum
gesproken. Men was weer enthousiast over onze projecten en raadde ons weer
aan, toch subsidie aan te vragen, maar dan wel voor een project in HIlversum.
Meret Oppenheim
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