Jaarverslag Stichting Tengel, platform beeldend kunstenaars uit
de Zaanstreek.
Het jaar 2021 gaat de geschiedenis in als jaar twee van de coronacrisis. Ook bij Tengel waren de
beperkingen die dit met zich meebracht voelbaar. Ondanks dit gegeven werd er niet stil gezeten.
In het afgelopen jaar is het leden aantal weer gegroeid met negen nieuwe kunstenaars/vormgevers.
Onze penningmeester gaf aan dat na acht jaar de penningen beheerd te hebben, het tijd werd voor
een nieuwe bestuurder; die werd gelukkig snel gevonden, waarmee de continuïteit werd
gewaarborgd.
De kunstgenieloods hebben we officieel aangemerkt als vestiging van Tengel, onder hetzelfde
bestuur. Deze plek ligt officieel buiten de Zaanstreek en valt onder de gemeente Uitgeest.
De stichting slaat hiermee de vleugels uit en bestrijkt nu een veel groter aandachtsgebied; ruwweg
het gebied vanaf IJmuiden tot en met Castricum, inclusief de Zaanstreek
Wij zijn dan ook met veel aandacht en publiciteit ontvangen door zowel de gemeente Uitgeest als
door de diverse media uit de regio.
Het jaar begon met de laatste actie van het vorig jaar namelijk het tentenkamp bivak op het terrein
van Fort aan de Ham. Vanwege de coronacrisis werd gekozen voor een buiten project dat van grote
afstand en juist goed in het donker te zien was.

Dit terrein biedt voor Tengel een unieke kans omdat het voor ons vrij te gebruiken is. Tengel huurt in
de kunst genieloods een ruimte; het project atelier. De overige ateliers zijn allemaal in gebruik bij
actieve tengelleden.
Voor het eerst in de geschiedenis van de stichting werd er dit jaar, vanwege de beperkingen die de
coronaregels met zich meebracht, geen atelierroute georganiseerd.
Daarvoor in de plaats werd er een kunstmanifestatie georganiseerd op het terrein van de
kunstgenieloods met als thema SHELTER. De inschrijving voor deelname stond open voor leden van
Tengel. Ook kunstenaars buiten de Zaanstreek en buiten Nederland werden uitgenodigd om te
reageren. Ingediende voorstellen werden gewogen door het bestuur van de stichting Tengel.

Daarbij werd gelet op de inhoud, impact en uitvoerbaarheid in relatie tot het thema en de omgeving
waarin het werk tot zijn recht moest komen.

Er kwamen reacties uit Groningen, Duitsland en Hongarije. Dankzij de bijdragen van de gemeente
Zaanstad, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Honiglaanfonds en van de stichting zelf, was er een
budget om diverse kunstwerken uit te voeren en om deelnemende kunstenaar een vergoeding te
kunnen uitkeren. Dit alles in het kader van ‘Fair Practice Code’.
De tentoonstelling die over twee weekenden was verdeeld werd geopend door de wethouder van
cultuur van de gemeente Uitgeest.
Rond de 400 bezoekers mochten we verwelkomen gedurende deze periode.
Er verschenen diverse artikelen in het Noordollands dagblad en diverse plaatselijke media.
Een online catalogus werd gepubliceerd: https://www.kunstgenieloods.nl/cataloguswildkamperen-2021/

Vanaf januari werd het project atelier gebruikt door de schilders Ruud Ritsma en Sook Bae, zodra de
corona regels versoepeld werden in augustus organiseerden zij modelteken bijeenkomsten voor
tengel leden.
Begin september vond de jaarlijkse ledententoonstelling plaats met het thema NATUURLIJK bij
T*ART

Zaandam, MAART 2021
Beste Tengelaars,
De jaarlijkse ledenexpositie T*ART, editie 4 staat gepland voor eind augustus of
begin september 2021.
Wij nodigen daarom alle Tengelleden uit deel te nemen aan deze expositie.
Wat was T*ART ook alweer?
• T*ART geeft een actueel beeld van de Zaanse beeldende kunst.
• Alle Tengel kunstenaars kunnen meedoen, dus ook kunstenaars zonder atelier.
• Wij vragen elk deelnemende Tengellid één nieuw werk te maken.
• Het formaat is afhankelijk van de expositieruimte die we nog aan het bekijken zijn.
Hierover ontvang je binnenkort meer informatie. Begin dus nog niet aan je
kunstwerk, want het kan dus zijn dat het formaat dit jaar geen 20 x 20 cm is maar
groter.
• Het onderwerp voor 2021 is NATUURLIJK TART.
Je bent vrij om te maken wat je wilt, als het begrip NATUURLIJK maar naar voren
komt.
Wij hopen dat weer veel Tengelleden mee gaan doen, dus geef je op!

De samenwerking van stichting Tengel en diverse Zaanse organisaties loopt voorspoedig, zo is er
een goed contact PLAY ROOM, de galerie van Jeroen van Paassen aan de Westzijde in Zaandam,
Fluxus en Zaansgroen in de Zeemansstraat
In de periode dat werd aangenomen dat de corona op zijn retour was werd het initiatief van de
inspiratie lezing bij FLUXUSweer geactiveerd. Dit initiatief van FLUXUS wordt inhoudelijk en
financieel gedeeld met TENGEL.
Aansluitend op het bovengenoemde T*ART evenement werd in CAFÉ FABRIEK in Zaandam een
korte expositie georganiseerd aansluitend bij het thema MIJN VRIJHEID, JOUW VRIJHEID, De
kunstenaars behoren allen tot de Tengel gemeenschap, de organisatie en inrichting was in handen
van Kinga Wieczorek, bestuurslid van de stichting Tengel.

Jaarverslag van de stichting Tengel, februari 2022
Opgetekend door Willem Moeselaar.
Voorzitter

