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Bestuur
De voorzitter is Elganan jelsma. In 2018 is het bestuur aangevuld met twee nieuwe
bestuursleden: Psycholoog en dichter Dik Doornbos en kunsthistoricus Diana Kostman (Artemis Omnibus).
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.
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Dik Doornbos

Diana Kostman

foto links: De opening van de tentoonstelling Geeft Acht in het Waterliniemuseum,
met Alexandra Arriens op de doedelzak, Rob van Arnhem (defensie), RobertJan Keiman (Bigagroep) en Elganan Jelsma
Opmaak Jaarverslag: Elganan Jelsma
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Voorwoord
In 2016 is de stichting PubArt opgericht. Het bestuur is begin 2018 uitgebreid met
twee nieuwe bestuursleden: kunsthistorica Diana Kostman en psycholoog en dichter Dik Doornbos.
Er zijn weer veel tentoonstellingen bezocht en bijzondere ontmoetingen geweest.
Ook waren er in 2018 diverse tentoonstellingen waar kunstenaars aan mee konden
werken.
Zoals de Kindertentoonstelling De Waanzinnige Boomhut op het Waterliniemuseum
Fort bij Vechten te Bunnik. PubArt bemiddelde daarbij en zocht kunstenaars bij
specifieke opdrachten.  De Kinder Doe Expo was van april t/m oktober te zien en is
bijzonder goed bezocht..
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 deze
onderwerpen en de kunstenaars. Een groot maatschappelijk probleem is de grote
textiel afvalberg. PubArt kwam in contact met Defensie en hoorde van de grote berg
afgedankte militaire kleding. 27 kunstenaars zijn met dit thema aan de gang gegaan
en hebben prachtige werken gemaakt. De tentoonstelling Geeft Acht!, Schone kunst
van militaire kleding is in november 2018 van start gegaan in het Waterliniemuseum. Een gezellige en druk bezochte opening. Ook de Meet & Greet
bijeenkomsten waren een succes. Fijn om elkaar als kunstenaars te ontmoeten en om direct contact te hebben met de bezoekers. De expositie loopt
nog door t/m 14 april 2019.
Voorzitter Elganan Jelsma

3

Modeontwerpen van Mo Benchellal

Afgedankte uniformen

De Waanzinnige Boomhut 2018
Een tentoonstelling rond de populaire kinderboekenserie.
Een waanzinnige boomhut zoals Andy Griffiths en Terry Denton die in hun boeken
beschrijven en tekenen, heb je nog nooit gezien.  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.
Zo is er o.a. een reuzespin (Betsy Pullen) een haai om te opereren (Sacha Wendt),
Mensensoep (Danja Dane) en babydinosaurussen (Bas Jelsma).
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.
De
W A A N Z IN N IG
Meewerkende kunstenaars:
E
B OOM H U T
Chiel Kuijl, Danja Dane, Peggy Eras, Bas Jelsma, Sacha Wendt,
D OE E X P O
Rivka van Neerbos, Betsy Pullen, Rob Schultheiss en Elganan
Jelsma
4 juli - 29 oktober 2017
Van28 april tot 28 oktober 2018
Waterliniemuseum Fort bij Vechten

WATERLINIEMUSEUM
FORT bij VECHTEN
BUNNIk (Utrecht)

WWW.WATERLINIEMUSEUM.NL
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Geeft Acht!
Geeft Acht!, Schone kunsten van militaire kleding
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 op zoek 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.
Elganan Jelsma heeft al diverse producten ontwikkeld van deze textiel, o.a. zitzakken en flessenhouders/ -tassen. Deze producten hebben het NOS journaal gehaald.
Financiele ondersteuning voor het verder ontwikkelen van producten hebben wij
ontvangen van de Rabobank (2018) en van MVO Nederland (2019)
De expositie was te zien van 9 november 2018 t/m 14 april 2019 in het 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 2018 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.
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PubArt Bijeenkomsten

Tentoonstellingen Bezocht

Er zijn dit jaar een aantal PubArt bijeenkomsten geweest op locatie, zoals een Meet
& Greet met Hester Pilz in het Waterliniemuseum.
Ook zijn we veel op atelierbezoek geweest en hebben openingen van tentoonstellingen bezocht.  Op 27 december hebben we op de locatie aan de Azaleastraat in
Hilversum een 100 uur aftelfeestje gegeven. Voor 2019 is het de bedoeling dat we
ook op deze locatie in Hilversum weer avonden gaan organiseren.

In de zomer van 2018 bezochten we onder andere de expositie van Bas Kosters:
Tranen zijn de glitters van het leven, in OSCAM in de Bijlmer in Amsterdam.

Samenwerkingsverbanden
Er is met diverse partijen samen gewerkt:
Het Comenius Museum, Cooperatiefonds Rabobank, het AKKV, Het Waterliniemuseum, Defensie, Biga-groep, Uitgeverij Lannoo, Cobramuseum en Kasteel Groeneveld.
En natuurlijk vele kunstenaars!
- GSA Hilversum; 15 juni 2018 was er een kennismaking/ bespreking met Alex van
Schaik. De GSA gaat een soort virtuele galerie opzetten en willen curatoren tentoonstellingen laten maken/ samenstellen en deze dan virtueel tonen. Deze kunnen dan
ook bijvoorbeeld als echte tentoonstelling geplaatst worden in bankgebouwen ed.
Alex is voorzitter en heeft een nieuw bestuur samengesteld:
secr. Rent Smets, penningmeester Heidy Souter, lid Vincent van der Geest, comm.
Karlijn … Ze gaan de Zilveren Kei nieuw leven inblazen.
Hij was erg geïnspireerd door de manier waarop PubArt tentoonstellingen samenstelt.
- Art Hilversum; Ineke Rotte
- Gemeente Hilversum:
Joram Grunfeld, over mogelijke beschikbare panden/ locaties voor exposities/ activiteiten. Agnes van Schaik, over subsidie mogelijkheden. Wimar Jaeger, wethouder,
over mogelijkheden voor PubArt binnen de gemeente Hilversum.
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Tentoonstellingen Bezocht
In Tilburg brachten we een bezoek aan het Textielmuseum, met o.a. werk van
Heringa van Kalsbeek, en aan museum De Pont.

In De Pont zagen we werk van Marlene
Dumas, Guido Geelen, de bijenwasruimte van Wolfgang Laib en we kregen
een toelichting op het werk van Marvin
Gaye Chetwynd (1973). Van hem waren
klassieke olieverfschilderijtjes en een
meer theater-achtig werk met salamanders te zien. Dat laatste werk is aangekocht door De Pont.
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Tentoonstellingen Bezocht
In Den Haag bezochten we het Gemeentemuseum en Museum Beelden aan Zee in
Scheveningen. Met in het Gemeentemuseum prachtig werk van Louise Bourgeois,
Sarah Lucas (Nobby Bloke), Richard Hutten (The Cross) en Heringa van Kalsbeek en
beelden van Johan Creten (1963) en Armando
(1929-2018) in Museum Beelden aan zee.
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Publicaties
Catalogi
In 2018 zijn diverse catalogi verschenen, waaraan wij
hebben meegewerkt. De catalogus van Hester PIlz, ‘Het
landschap Omarmen’, ‘De Waanzinnige Boomhut 2018’
en ‘Geeft Acht!, Schone kunst van militaire kleding’.
Film
Er is een filmimpressie van de opening van Geeft Acht
gemaakt, een registratie van de gehele tentoonstelling
en korte filmpjes met de verhalen van de kunstenaars.

Financiën
In 2018 hebben we weinig onkosten gehad. Wel hebben wij een subsidie ontvangen. Een bedrag van 2000 euro, voor het Kunstproject Geeft Acht! en het doorontwikkelen van duurzame producten, van het Cooperatiefonds Rabobank. Er is een
positief saldo van ca. 5900 euro. Hiervan moet het kunstproject Fafofluf nog wel
gepromoot worden en het project Geeft Acht nog ondersteund (gebeurt in 2019). Er
zijn nog geen donateurs.
Beelden van Armando staan in
Beelden aan Zee in Scheveningen.
Elganan heeft Armando in 2017 nog
ontmoet bij de opening van Tier in het
MOA te Bunnik.
Armando overleed
in 2018.
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