Jaarverslag Stichting Cuban Cultural Ventures
April 2012 – Dec 2012
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Voorwoord
De Stichting Cuban Cultural Ventures is een jonge stichting die in april 2012 is opgericht. In
2012 is er veel werk verricht wat het bestuur in dit jaarverslag wil samenvatten. Cuban
Cultural Ventures heeft bij haar opstart support gekregen van de stichting Noaber Foundation,
waarvoor het bestuur de Noaber Foundation van harte wil bedanken.
In 2012 heeft CCV veel gedaan aan de promotie van het werk van kunstenaar Julio Breff
Guilarte. Het is de bedoeling dat CCV in de toekomst zich op een vergelijkbare wijze inzet
voor de ontplooiing van andere Cubaanse kunstenaars.
Het bestuur wil in dit jaarverslag graag op een rijtje zetten wat Cuban Cultural Ventures
tussen april 2012 en december 2012 heeft gerealiseerd, hoe dit zich verhoudt tot het actuele
beleidsplan en wat de exacte doelen voor 2013 zijn.
Het Bestuur van Cuban Cultural Ventures vindt het belangrijk dat de culturele uitwisseling
tussen Cuba en de rest van de wereld – om te beginnen Nederland - gestimuleerd wordt en dat
de Cubaanse kunstenaars en wetenschappers een kans krijgen zich te ontwikkelen. Zowel de
Cubaanse maatschappij als de maatschappijen daarbuiten moeten hier baat bij hebben. De
Stichting mengt zich niet in politieke discussies over Cuba.
Cuban Cultural Ventures zet zich in voor de Cubaanse samenleving en de samenleving
waarmee contact plaatsvindt en vindt deze internationale, culturele uitwisseling belangrijk
voor wederzijds begrip.
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Voorgeschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van Cuban Cultural Ventures begint met de zoektocht naar de
Cubaanse kunstschilder Julio Breff Guilarte in de herfst van 2010. Freelancejournalist en
Cubakenner Esther van Gent - nu directeur van CCV – krijgt van een kunstliefhebber de
opdracht de maker van het schilderij ‘Mutantes Extraterrestres llegan con la ayuda de la
ONU’ op te sporen, een naïef werk waarin buitenlandse hulp aan het Cubaanse platteland
verbeeldt wordt met eierenleggende kipvrouwen. Het schilderij is door prof. dr. ir. Louise O.
Fresco beschreven tijdens haar Huizinga-lezing ‘Schaduwdenkers en Lichtzoekers’ (1998) en
in haar boek ‘Nieuwe Spijswetten. Over voedsel en verantwoordelijkheid’ (2006). De
kunstliefhebber wil het schilderij graag kopen.
Hoe eenvoudig kan een opdracht zijn en hoe ingewikkeld de uitvoering. Van Gent begint in
de hoofdstad Havana en reist heel Cuba door. Na veel bezoeken aan instanties en veel
inspirerende ontmoetingen met gewone Cubanen, komt Van Gent in Holguín, een stad in het
oosten van Cuba. In het plaatselijke cultuurcentrum ontmoet zij José Sierra Santos, een jonge
kunstschilder die haar aanbiedt mee te zoeken naar Julio Breff. Niet ver van Holguín vinden
Esther en José uiteindelijk Julio Breff in een klein dorpje. Breff is dolgelukkig met de
buitenlandse aandacht, maar het bewuste schilderij heeft hij ooit verkocht aan een Italiaan.
Graag geeft hij een schilderij mee met een soortgelijk thema. Terug in het cultuurcentrum van
Holguín worden de uitvoerpapieren in orde gemaakt én worden plannen gemaakt voor
culturele uitwisseling: zou het niet prachtig zijn om Cubaanse kunstenaars als Breff in contact
te brengen met buitenlanders en hen zo te helpen zich verder te ontwikkelen? Is misschien een
expositie in Nederland mogelijk? Twee jaar later is het zo ver: Julio Breff heeft Nederland
bezocht en de stichting Cuban Cultural Ventures is een feit.

Julio Breff , december 2010 (op de achtergrond het schilderij dat in 2012
gepubliceerd is in het boek van prof. dr. ir. Louise O. Fresco)
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Activiteiten CCV 2012
De Stichting is opgericht op 12 april 2012. Het doel van de stichting is het tot stand brengen
van een culturele en/of cultureel-wetenschappelijke uitwisseling van en naar Cuba, ter
verspreiding van culturele kennis onder een zo breed mogelijk publiek.
De Stichting heeft voor het eerste jaar als concrete doelstelling gehad het verkopen van
Cubaanse kunst en het opzetten van een cultureel-wetenschappelijk onderzoeksproject met
Cuba.

A

Verkoop Kunst
•

B

Verkoop van schilderijen van de Cubaanse kunstenaar Julio Breff Guilarte

Culturele uitwisseling
•

CCV heeft de kunstenaar Julio Breff kennis laten maken met Nederland en Nederland
met Julio Breff. Breff is van februari 2012 tot en met april 2012 in Nederland op
bezoek geweest. Hij is op bezoek geweest bij prof. dr. ir. Louise Fresco. Tijdens dit
bezoek heeft Louise Fresco een werk van Julio Breff geselecteerd dat zij met
toestemming van Julio Breff heeft gepubliceerd in haar boek ‘Hamburgers in het
Paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed’ (2012).

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco ontvangt Julio Breff in Amsterdam
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•

CCV heeft met hulp van de Noaber Foundation een thema-avond georganiseerd over
Cuba en over het werk van Julio Breff. Dit was een enerverende, mooie avond waarop
ook werken van Breff zijn verkocht.

Voorzitter Paul Baan van de Noaber Foundation met Julio Breff tijdens de thema-avond
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• CCV is met Julio Breff op bezoek geweest bij de curator van het Tropenmuseum en

bij de directrice van het Bijbels Museum in Amsterdam. Gesproken is over eventuele
tentoonstellingen van het werk van Julio Breff.

Julio Breff op bezoek bij dr. Alex van Stipriaan, Conservator Tropenmuseum, voorjaar 2012

•

CCV heeft samen met Julio Breff heeft een presentatie verzorgd voor scholieren - en
hun ouders - van de middelbare school het ‘Van Lodenstein College’ in Amersfoort
(zie foto hieronder en op volgende pagina).
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CCV-voorzitter Jan den Ouden tijdens de presentatie op het Van Lodenstein College

v.l.n.r. CCV-voorzitter Jan den Ouden, CCV-directeur Esther van Gent en Julio Breff Guilarte.
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C

Cultureel-wetenschappelijk
•

CCV heeft gewerkt aan de voorbereiding van een maritiem-historisch
onderzoeksproject. Andere partners in dit project zijn de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en een Cubaanse instantie. Welke instantie dat zou worden was aan
het einde van 2012 nog niet bekend. Het project zélf is wel duidelijk: Cubaanse
maritiem-archeologen hebben in Cubaanse wateren een vindplaats ontdekt met
Nederlandse objecten uit de 17e eeuw en ook wordt er in Cubaanse en Spaanse
archieven in de 17e eeuw veel melding gemaakt van Nederlandse schepen voor de kust
van Cuba. Samen met Cuba en RCE wil CCV een onderzoek opzetten naar dit
gemeenschappelijke cultureel erfgoed van Cuba en Nederland. Het project is
geïnitieerd door de Cubaanse dr. Ovidio Ortega en CCV-directeur Esther van Gent.
In 2013 moet er een contract worden getekend tussen RCE en een Cubaanse
regeringsinstantie om dit onderzoek mogelijk te maken.

Dr. Ovidio Ortega Pereyra in zijn laboratorium, Havana, Cuba

D

Publiciteit
•

•

Publicatie van één van de schilderijen van Julio Breff Guilarte in het meest recente
werk van prof. Dr. Louise O. Fresco genaamd ‘Hamburgers in het Paradijs. Voedsel
in tijden van schaarste en overvloed´
Verkoop van schilderijen van Julio Breff Guilarte aan het Tropenmuseum en goede
contacten met het Tropenmuseum over een mogelijke tentoonstelling van de werken
van Julio Breff. Wellicht is de kans op deze tentoonstelling niet groot meer i.v.m. de
actuele situatie van het Tropenmuseum (jan.2013)

! 8!
!

E

Organisatie
•

F

CCV heeft de administratie in het boekhoudsysteem Twinfield ingevoerd. De
administratie daterend van vóór de oprichtingsdatum moet nog worden ingevoerd en
de Btw-aangiftes moeten nog worden gecontroleerd. Evt. suppletie wordt
aangevraagd.

Contacten
•

Noaber Foundation http://www.noaber.com:
Er is een goed contact met de Noaber-foundation. De Noaber-foundation heeft de
thema-avond voor Julio Breff gefaciliteerd, heeft schilderijen gekocht en nuttige
contacten gelegd. Een donatie is toegezegd.

•

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
De samenwerking met RCE verloopt goed. In september 2012 is Esther van Gent voor
RCE op Cuba geweest om een samenwerking met Cuba tot stand te brengen.

•

Nederlandse ambassade / Havana:
De contacten met de Nederlandse ambassade zijn goed. De ambassade is positief over
het werk van de stichting en over de samenwerking tussen Nederland en Cuba. Esther
van Gent heeft in het voorjaar van 2012 samen met Julio Breff en José Sierra Santos
een bezoek gebracht aan de ambassadeur Ron Muyzert.

Ambassadeur Ron Muyzert samen met Julio Breff in de Nederlandse
ambassade op Cuba, voorjaar 2012
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•

Cubaanse ambassade / Den Haag:
De contacten met de Cubaanse ambassadrice zijn goed. Esther van Gent is in april
2012 met Julio Breff op bezoek geweest bij de Cubaanse ambassadrice mevrouw
Zelmys Maria Dominquez Cortina.

Samen met de Cubaanse ambassadrice Zelmys Maria Dominquez Cortina in Den Haag
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Organisatie

Bestuur
De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat
uit minimaal drie leden, de huidige samenstelling is:
•

•

•

J. den Ouden, voorzitter. Bijzonder ervaren docent Beeldende Vorming en eigenaar
van Artworx. Jan den Ouden adviseert de directie inzake de verkoop van de
kunstwerken.
A. Dijkhuizen-Smit, penningmeester. Annette Dijkhuizen heeft jarenlang bij de
Rabobank gewerkt, na daar een interne opleiding te hebben gevolgd. Zij doet de
betalingen van de Stichting en adviseert de directie inzake de financiën.
A. Dorst, secretaris. Fotograaf/eigenaar van André Dorst Fotografie en vormgever bij
Reformatorisch Dagblad. André Dorst heeft gestudeerd aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht en vormt een springplank naar de Media.

Dagelijkse leiding / directie:
Esther van Gent: in de praktijk verantwoordelijk voor alles wat er in de Stichting gebeurt.
Esther van Gent doet het projectmanagement voor de Stichting, is de liaison officer voor de
kunstenaars en doet het projectmanagement voor het wetenschappelijke maritiemarcheologisch onderzoeksproject. Tot haar taak behoort ook het zoeken naar nieuwe
projecten, kunstenaars en het uitwerken van nieuwe ideeën. Vanaf 1 januari 2013 krijgt ze
voor haar werkzaamheden een reële vergoeding op project basis.

Financiën
Zie Jaarrekening 2012.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
CCV heeft een enerverend jaar achter de rug. Al veel gedaan, veel geholpen en veel bereikt.
Waarvoor bijzonder veel dank aan iedereen die daaraan bijgedragen heeft.
Met de verkoop van schilderijen van Julio Breff is CCV bezig om op een ondernemende
manier anderen te helpen. Het onderzoeksproject dat samen met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en Cuba wordt opgezet draagt bij aan de doelstellingen van CCV: het tot
stand brengen van een culturele en/of cultureel-wetenschappelijke uitwisseling van en naar
Cuba, ter verspreiding van culturele kennis onder een zo breed mogelijk publiek.
Omdat er 2012 hard gewerkt is aan het opzetten van de stichting is er een achterstand op
organisatorisch gebied. Dit moet het komende jaar in balans komen. Ook moeten de lopende
projecten het komende jaar uitgebreid en geprofessionaliseerd.

Doelen voor 2013
Projecten
• Het realiseren van het maritiem-archeologisch onderzoeksproject tussen RCE en
Cuba. Dit onderzoek is verrijkend voor het cultureel erfgoed van zowel Nederland als
Cuba.
• Verkoop van kunstwerken van Cubaanse kunstenaars, waarvan de winst wordt
besteed in het kader van de doelstellingen van de stichting
• Vinden van minstens één nieuwe Cubaanse kunstenaar
• Opzetten van projecten op Cuba
• Organiseren van themabijeenkomsten in Nederland
Publiciteit
• CCV website operationeel
Financiën
• Verkoop schilderijen
• Regeling voor uitbetaling directeur
Organisatie
• Professionalisering administratie + wegwerken achterstand
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