CUBAN CULTURAL VENTURES
Jaarverslag Stichting Cuban Cultural Ventures
Januari 2015 – December 2015

Voorwoord
2015 was voor Stichting Cuban Cultural Ventures (CCV) een relatief rustig jaar. Het
project ‘Nederlandse aanwezigheid in Cubaanse wateren’ kwam onverwacht stil te staan.
Er is gewerkt aan continuering hiervan. CCV heeft schilderijen kunnen exposeren bij
Damen Shipyards en vrienden van CCV zijn op werkbezoek naar Cuba geweest. Verder
hebben we vooruitgekeken naar 2016, gewerkt aan nieuwe plannen, professionalisering
van de stichting en voorbereiding van de handelsmissie naar Cuba in januari 2016. In dit
jaarverslag wil het bestuur de werkzaamheden die in 2015 zijn verricht uiteenzetten en
de doelstellingen voor 2016 formuleren.

Activiteiten
Wat waren we van plan in 2015?
CCV heeft als doel: “Het tot stand brengen van een culturele en/of cultureelwetenschappelijke uitwisseling van en naar Cuba, ter verspreiding van culturele kennis
onder een zo breed mogelijk publiek”. Aan het einde van 2015 waren de volgende doelen
voor 2016 als volgt geformuleerd:

Projecten
• Voortzetten en uitbouwen van onderzoeksproject tussen RCE en CNPC (Cuba). Dit
onderzoek is verrijkend voor het cultureel erfgoed van zowel Nederland als
Cuba.
• Formaliseren van projecten van kunstonderwijs op Cuba
• Vinden van minstens één nieuwe Cubaanse kunstenaar
• Verkoop en verhuur van kunstwerken van Cubaanse kunstenaars, waarvan de winst
wordt besteed in het kader van de doelstellingen van de stichting
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• Realiseren van exposities op Cuba en buiten Cuba
• Tentoonstellen van het werk van de kinderen (basisschool Holguín, Cuba)
• Opzetten van samenwerking met scheepvaartmuseum Castillo de la Real Fuerza,
Havana
Publiciteit
• CCV website professionaliseren
• Gebruik van social media
• Opbouwen van ‘Amigos’-netwerk
Financiën
• Verkoop schilderijen
• Fondswerving
Organisatie
• Professionalisering
• Aantrekken van financieël specialist

Wat hebben we gedaan in 2015?
Projecten
Voortzetten en uitbouwen van onderzoeksproject ‘Nederlandse aanwezigheid in
Cubaanse wateren’
Na een succesvolle expositie eind 2014 (zie Jaarverslag 2014) was Stichting Cuban
Cultural Ventures van plan dit onderzoek naar de ‘Nederlandse aanwezigheid in
Cubaanse wateren’ voort te zetten, aangezien het onderzoek nog niet afgerond was en
alle doelstellingen nog niet behaald waren. Ook zou CCV op deze manier bijdragen aan
haar doelstellingen: bevorderen van culturele samenwerking, overbrengen van
informatie op breed publiek en kennismaking van breed publiek met onbekende
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aspecten van de Cubaanse cultuur. Helaas wilde één van de partners, het Maritiem
Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, niet op dezelfde manier
verder gaan met het onderzoek. Deze beslissing kwam voor de Stichting Cuban Cultural
Ventures als een verrassing. De Cubaanse partners (CNPC en Sermar S.A.) wilden wél
verder met de samenwerking met Stichting Cuban Cultural Ventures. Omdat één van de
partners zich terugtrok betekende dit het einde van de samenwerking zoals die had
gefunctioneerd. Het Maritiem Programma wilde het project zélf voortzetten, maar dit is
in 2015 niet gebeurd. Stichting Cuban Cultural Ventures heeft nog verschillende malen
contact gezocht met de Rijksdienst om weer tot een hernieuwde samenwerking te
komen, maar dit heeft tot nu toe nog niet tot de beoogde resultaten geleid. Ook hebben
individuele onderzoekers die over het project gelezen of gehoord hadden zich gemeld
bij de Stichting Cuban Cultural Ventures. Esther van Gent heeft met één van deze
specialisten gesprekken gevoerd. Deze heeft aangegeven graag mee te willen werken en
graag te willen bijdragen aan fondswerving. Maar op dit moment ligt het project
‘Nederlandse aanwezigheid in Cubaanse wateren’ stil en dit is erg jammer. Zeker omdat
het een mooi project was en een mooie samenwerking tussen Cuba en Nederland en
omdat het initiatief voor dit project bij Stichting Cuban Cultural Ventures lag.
Formaliseren van project Kunstonderwijs op Cuba
De missie van Cuban Cultural Ventures is het bevorderen van culturele uitwisseling
tussen Cuba en andere landen, om te beginnen Nederland. Daarbij probeert CCV een zo
groot mogelijk publiek te bereiken. Uitdrukkelijk streven is dat een zo’n groot mogelijk
deel van de Cubaanse en Nederlandse samenleving profijt heeft bij de uitwisseling. In dit
kader is CCV in 2013 gestart met een pilot-project. De – aan CCV verbondenkunstschilder José Sierra Santos is in april 2013 begonnen met het geven van lessen
Beeldende Vorming op een basisschool voor Speciaal Onderwijs in Holguín, in het
oosten van Cuba. Het is niet gewoon in Cuba dat kinderen in het speciaal onderwijs
kunsteducatie krijgen, voor de kinderen in Holguín zijn de lessen dan ook een belevenis.
Omdat schildersbenodigdheden moeilijk te krijgen zijn op Cuba, verstrekt Cuban
Cultural Ventures de materialen. CCV heeft gewerkt aan een structurele voortzetting van
dit project. Sinds september 2015 zijn de lessen vast onderdeel geworden van het
curriculum en krijgen de kinderen van deze basisschool elke week lessen Beeldende
Vorming. De lessen worden verzorgd door José Sierra Santos. Stichting Cuban Cultural
Ventures is nu bezig om dit project uit te breiden met onder andere danslessen. Voor
een impressie van de danslessen zie de volgende video:
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv=W8pL76F3dag%26feature=youtu.be
Basisschool voor speciaal onderwijs José Martí in Holguín.
De directrice van de basisschool José Martí heeft in een brief (zie bijlage) aangegeven
dat ze de lessen Beeldende Vorming aan de kinderen bijzonder waardevol vindt en dat
deze lessen heel erg goed zijn voor de kinderen. Het gaat hier om een groep kinderen
met leer-, gedrags- en concentratieproblemen en de lessen beeldende vorming blijken
een hele goede uitwerking te hebben op hun concentratie en hun gedrag; de kinderen

Cuban Cultural Ventures ❀ Albert Cuijpstraat 68 ❀ 3817 RD Amersfoort ❀ www.cubanculturalventures.com
info@cubanculturalventures.com ❀ Bank 1205.32.956 ❀ BTW 851564082B01 ❀ KvK 55097162

3

CUBAN CULTURAL VENTURES
genieten er van en leven er van op. Ze zijn trots op hun prestaties en kijken naar de
lessen uit. Ook José Sierra Santos geniet van het geven van de lessen. Genoeg redenen
om dit project voort te zetten; alleen het is een uiterst gecompliceerde en lange weg om
dit via het schoolsysteem te realiseren. Daarom willen we deze lessen aan gaan bieden
in een cultureel centrum, zodat ook meerdere scholen er gebruik van kunnen maken.
Over dit culturele centrum: zie verder: Project Holguín: Más Artistas Más Podemos

Basisschool voor speciaal basisonderwijs José Martí, Holguín,
Cuba
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Vinden van minstens één nieuwe Cubaanse kunstenaar
In 2015 heeft CCV contacten gelegd met twee nieuwe Cubaanse kunstenaars: Josué
Pavel Herrera (Havana) en Danni Mulet Pavón (Holguín).
Esther van Gent heeft werken van Josué Pavel Herrera meegenomen naar Nederland om
te kijken of de werken geselecteerd zouden worden voor exposities of verkoop. Het ging
om onder andere de volgende werken:
https://www.facebook.com/josuepavel.herreraromero
José Pavel Herrera heeft samen met José Sierra Santos onderzoek gedaan naar het
starten van een jazz-art café in Havana. Doel van dit café moest zijn om een ruimte te
creëren voor jonge kunstenaars die geen of nauwelijks toegang hebben tot galeries waar
ze kunnen exposeren. De omzet van het café moest opbrengst generen waarmee de
ruimte betaald kan worden.
Uit het onderzoek bleek dat de kosten van huur te hoog zijn in Havana en dat een
dergelijk initiatief erg moeilijk uitvoerbaar wordt. Besloten werd daarom om een
vergelijkbaar initiatief in de provincie in Holguin te realiseren. Waarover verderop meer.
Danni Mulet Pavón woont en werkt in Holguín. Hij wil graag samen met José Sierra
Santos gaan werken aan een kunstenaarsproject in Holguín.

José Sierra Santos (rechts) en Danni Mulet Pavón.

De werken van Josué Pavel Herrera en van José
Sierra Santos en Julio Breff Guilarte hebben we
voorgelegd aan Damen Shipyards. Damen
Shipyards koos voor de werken van Julio Breff
Guilarte.
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Verkoop en verhuur van kunstwerken van Cubaanse kunstenaars, waarvan de
winst wordt besteed in het kader van de doelstellingen van de stichting.
Expositie Damen Shipyards; 29 mei 2015 t/m 30 oktober 2015
Op het hoofkantoor van Damen Shipyards in Gorinchem is de expositie ¡Viva Cuba!
geopend. De expositie geeft een overzicht van de activiteiten van Damex op Cuba tijdens
de afgelopen 20 jaar. Gastkunstenaar was de Cubaanse kunstenaar Julio Breff Guilarte.
De stichting Cuban Cultural Ventures vormde de brug tussen Damex Shipyards &
Engineering en de Cubaanse kunstenaar Julio Breff Guilarte. Damen Shipyards huurde
de schilderijen van Stichting Cuban Cultural Ventures. In 2015 is er geen kunst verkocht.

Expositie bij Damen Shipyards
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Realiseren van exposities op Cuba en buiten Cuba
In 2015 zijn er door Stichting Cuban Cultural Ventures geen exposities gerealiseerd. Wél
is er begonnen aan de voorbereiding van ten minste één expositie: een expositie van
foto’s van de Cubaanse jonge, veelbelovende fotograaf Gabriel Davalos. In 2016 wil CCV
een foto-expositie organiseren in Amersfoort. Hierover heeft Esther van Gent in 2015 de
nodige besprekingen gevoerd met Gabriel Davalos en andere contacten in Amersfoort
die samen gaan werken met Stichting Cuban Cultural Ventures om dit te realiseren.
Tentoonstellen van het werk van de kinderen (basisschool Holguín, Cuba)
Kunstschilder José Sierra Santos heeft de werken van de kinderen zoveel mogelijk
tentoon gesteld in de school zelf. Ouders werden daarvoor uitgenodigd en ook de
gangen van de scholen zijn versierd geweest met de tekeningen. Deze tentoonstelling op
school is positief ontvangen door kinderen, ouders en school. Ook probeert José Sierra
altijd werk op te hangen in de lokalen en in de gangen van de school. Dit gaat niet om
grootse tentoonstellingen, maar om het simpele feit dat de werken van de kinderen in de
school hangen. De uitwerking is wel groots; zowel ouders als kinderen reageren heel erg
positief op dit kleine gebaar.

Lessen Beeldende Vorming, Holguín (op de achtergrond José Sierra Santos en aan de muur de
werken van de kinderen)
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Opzetten van samenwerking met scheepvaartmuseum Castillo de la Real Fuerza,
Havana
Er zijn contacten gelegd met het Maritiem Museum Rotterdam om te peilen of er
belangstelling is voor samenwerking met het scheepvaartmuseum Castillo de la Real
Fuerza in Havana. Deze belangstelling is er zeker. De samenwerking kost natuurlijk geld.
Ook het laten zien van een digitale expositie van het Maritiem Museum in Havana kost al
zo’n 30.000 euro. Het idee is opgenomen in een folder voor de Nederlandse
Handelsmissie naar Cuba, januari 2016. Zie bijlage.

Publiciteit
De website van CCV is in 2015 niet veranderd. Het is merkbaar aan de hoeveelheid
reacties dat de website gevonden wordt. Er is in 2015 nog geen begin gemaakt het het
opbouwen van een zogenaamd ‘Amigos-netwerk’.

Ander werk gedaan in 2015

Opzetten officiële samenwerking Nederlandse Ambassade in Havana en de Oficina
van de Historiador de la Ciudad de La Habana
Tijdens de reis in september 2015 is er met de Oficina del Historiador de la Ciudad de la
Habana overleg gevoerd over een samenwerking tussen de Oficina del Historiador, de
Nederlandse Ambassade te Havana en de Stichting Cuban Cultural Ventures met als doel
het realiseren van de Sala de Cartografia in het Palacio del Segundo Cabo in Havana Vieja.
De Sala de Cartografia wordt ook wel de Holland-zaal genoemd. Deze ligt in het Palacio
del Segundo Cabo; een prachtig 18e eeuws gebouw dat is gerestaureerd met geld van de
Europese Unie en Unesco. In het Palacio del Segundo Cabo wordt een kennisinstituut
gerealiseerd dat wordt gewijd aan de relaties tussen Cuba en Europa. Eén van de zalen is
de Holland-zaal oftewel de Cartografie zaal. In deze zaal worden de oude zeekaarten van
Cuba vertoond die gemaakt zijn door Europese kaartenmakers. Omdat Nederland in de
17e eeuw een prominente plaats innam in de cartografie wordt deze zaal ook wel de
Holland-zaal genoemd. Het idee, dat nu verder uitgewerkt moet worden, is dat de
Stichting Cuban Cultural Ventures beide partijen gaat assisteren bij de realisatie van
deze zaal. De Stichting Cuban Cultural Ventures heeft in 2014 al een bijdrage geleverd
aan dit bilatere culturele project (zie: Bezoek Cubaanse missie aan Nederland voor
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oriëntatie op inrichting Palacio del Segundo Cabo ,'Havana,'Cuba in: Jaarverslag 2014)
en dit zou kunnen worden voortgezet.

Het Palacio de Segundo Cabo, Plaza de Armas,
Havana

De Oficina del Historiador heeft Stichting Cuban Cultural Ventures verzocht een bijdrage
levert aan dit project. De Nederlandse Ambassade steunt dit initatief. Besloten is om
samen met de Nederlandse Ambassade in januari 2016 fondsen te gaan werven om dit
project te realiseren. (zie bijlage: folder handelsmissie)
Opzetten contact met Museo de Bellas Artes
Museo Nacional de Bellas Artes, Havana (Ana Cristina Perera Escalona)
Het Museo Nacional de Bellas Artes (Museum van de Schone Kunsten) in Havana heeft
de Stichting Cuban Cultural Ventures gevraagd om te assisteren bij de realisatie van een
catalogus over de Nederlandse kunstcollectie in het Museo Nacional de Bellas Artes in
Havana. Ana Cristina Perera Escalano is de directrice van het Museo de Bellas Artes. In
september 2015 heeft Esther van Gent met haar gesproken over dit project. Het Museo
de Bellas Artes is een toonaangevend museum in Havana, met een sectie van Cubaanse
kunst en een sectie Universele Kunst.
Doel van het bezoek is de realisatie van een catalogus van de in het museum aanwezige
Hollandse en Vlaamse schilderkunst (175 werken daterend uit periode tussen 17e en
19e eeuw). Een aantal van deze Oude Meesters zijn in de 19e eeuw gekocht door een
Spaanse gouverneur. Het grootste deel is in de 20e eeuw door vermogende Cubanen
gekocht. In samenwerking met een instituut uit België is de Vlaamse collectie
bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in een proefdruk voor een catalogus over de in het
museum aanwezige Vlaamse Oude Meesters. De Nederlandse collectie is bestudeerd en
in kaart gebracht door het museum in samenwerking met de Nederlandse stichting SCI
(Stichting Cultuur Inventarisatie). Het verzoek is om in samenwerking met deze
Stichting SCI en het Museo de Bellas Artes de Nederlandse catalogus te realiseren.
Esther van Gent heeft ná het bezoek aan het Museo de Bellas Artes hierover gesproken
met Lia Gorter van de Stichting SCI. Zij was positief over dit initiatief van het Museo de
Bellas Artes. Besloten is dat Stichting Cuban Cultural Ventures en Stichting SCI samen
fondsen gaan werven voor dit project. Voor de handelsmissie van januari 2016 zijn
onderstaande flyers gedrukt. Esther van Gent heeft deze onder de deelnemers verspreid
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(zie bijlage, folder handelsmissie).

Museo Nacional de Bellas
Artes (Cubaanse Kunst)

MuseoNacional de Bellas Artes (Universele
Kunst)

Reizen Cuba
Esther van Gent (directeur CCV) is in maart 2015 naar Cuba geweest om schilderijen op
te halen voor de expositie bij Damen Shipyards en om contacten te onderhouden. Deze
reis was op eigen kosten en is dus niet voor de rekening van de Stichting Cuban Cultural
Ventures gekomen.
In september zijn vrienden van CCV op bezoek geweest op Cuba. Tijdens deze reis zijn
de volgende instanties en personen bezocht: Sermar S.A., Havana (dr. Ovidio Ortega
Pereyra), Museo Nacional de Bellas Artes, Havana (Ana Cristina Perera Escalona,
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directrice, Scheepswerf Damen Shipyards, Santiago de Cuba , Israel Tamayo Zamora,
directeur van het Taller Cultural “Luís Díaz Oduardo”, Santiago de Cuba, kunstenaar Julio
Breff Guilarte, Holguín, kunstenaars José Sierra Santos en Danni Mulet, Holguín,
Basisschool voor Speciaal Onderwijs José Martí, Holguín, Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural (Gladys Collazo Usallán, presidente), Nederlandse ambassade,
Havana, ambassadeur dhr. N. W.M. Braakhuis). Voor een gedetailleerd verslag zie
bijlage: Verslag reis Cuba.
De kosten voor deze reis zijn betaalde door de vrienden van CCV en zijn dus niet voor de
rekening van de Stichting Cuban Cultural Ventures gekomen.

Project Holguín: Más Artistas Más Podemos
Samen met José Sierra Santos en Danni Mulet Pavón heeft Esther van Gent een
projectvoorstel geschreven voor het gemeentebestuur van Holguín (zie bijlage). Het
projectvoorstel heeft de titel: Más artistas más podemos! Dit aansluitend op de slogan
van de stad Holguín; Más Holguineros, más podemos!
Doel van het project: het creëren van een cultureel centrum in Holguín, dat de volgende
doelen heeft:
• ruimte voor kunstenaars in Holguín om te werken en zich te ontwikkelen
• organisatie van culturele projecten voor de buurt
• organiseren van exposities
De vraag aan het stadsbestuur van Holguín is of de stad een ruimte ter beschikking stelt;
in ruil daarvoor zorgen de kunstenaars voor exposities en sociale projecten. José Sierra
Santos heeft in 2015 de eerste contacten gelegd met het stadsbestuur en dit moet in
2016 verder worden uitgewerkt.

Voorbereiding deelname Handelsmissie
Stichting Cuban Cultural Ventures heeft in 2015 een gift gekregen van Stichting 4711.
Deze gift wordt oa besteed aan het organiseren van een expositie van Cubaanse kunst in
2016 en profesionalisering van de Stichting. Bij professionalisering van de Stichting
hoort deelname aan de Nederlandse handelsmissie naar Cuba olv. Minister Ploumen. Het
najaar van 2015 is onder andere besteed aan de voorbereiding van deze missie. Doel
van deelname van Stichting Cuban Cultural Ventures is het onder de aandacht brengen
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van culturele samenwerkingsprojecten onder bedrijven die geïnteresseerd zijn in zaken
doen met Cuba en aan het fondsen werven voor de zgn. Holland-zaal, oftewel,
Cartografie-zaal in samenwerking met de Nederlandse ambassade.
Zie bijgevoegde flyer.

Conclusies en aanbevelingen
Wat hebben we bereikt?
Van de doelstellingen zoals CCV die voor 2015 had geformuleerd is het helaas niet
gelukt om historisch / maritiem-archeologische project dit jaar voort te zetten. Cuba wil
graag door, de Stichting Cuban Cultural Ventures ook, maar helaas wil de Nederlandse
partner op dit moment niet verder. Dit staat dus stil. Er zijn nog wel veel
onderzoeksdoelen te halen en er hebben zich ook geïnteresseerde onderzoekers gemeld.
Hopelijk kan dit later weer opgepakt worden. Maar er zijn wel positieve dingen te
melden: er is werk te zien geweest van Julio Breff bij de expositie Cuba! van Damen
Shipyards; er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gestart (Nederlandse Ambassade
en Oficina vd Historiador) en ook heel mooi nieuws is dat het project Kunstlessen op de
basisschool weer verder is gegaan en dat er een officiele brief is van de school dat ze erg
blij zijn met deze kunstlessen. Ook is het mooi dat een klein groepje kunstenaars in
Holguin het idee heeft opgevat om samen met Stichting Cuban Cultural Ventures een
cultureel centrum op te zetten en dat er nieuwe plannen voor 2016 zijn.
In 2016 gaan we eerst met de Nederlandse Handelsmissie mee en willen we samen met
de Nederlandse Ambassade te Havana het Nederlandse bedrijfsleven dat geïnteresseerd
is in investeren op Cuba bewust maken van de culturele projecten. Het zou prachtig zijn
als ze tenminste één van de culturele projecten zouden willen financieren. Daarnaast
willen we het culturele centrum in Holguin gaan realiseren. Misschien is dat iets te
ambitieus voor 2016, maar in ieder geval willen we meer kunstenaars daar bij gaan
betrekken en gaan praten met het stadsbestuur van Holguín. We willen doorgaan met de
kunstlessen op de basisschool en in 2016 willen we graag tenminste één tentoonstelling
in Nederland organiseren; de expositie van werken van Julio Breff. Ook zouden we heel
graag foto’s van de Cubaanse dansfotograaf Gabriel Davalos in Nederland willen
exposeren. Hier zullen we fondsen voor moeten gaan werven.
Kortom:
mee met handelsmissie naar Cuba om bedrijven bewust te maken van culturele
projecten en fondsen te werven voor de Cartografie-zaal oftewel de Holland-zaal
- uitwerken van plannen om cultureel centrum te starten in Holguín
- meer kunstenaars betrekken bij het project in Holguín
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- voortzetten van kunstlessen op basisschool in Holguín
- realiseren van expositie van Cubaanse kunst in Nederland
- realiseren van fototentoonstelling van Cubaanse fotograaf in Amersfoort
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