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Een uitgave van Terra Art Projects

Een internationale impuls geven aan het kunstklimaat van Zoetermeer, dat is wat Terra Art Projects hoopt te bereiken met 

het bezoek van drie kunstenaars uit Xiamen. Sinds het arriveren van de kunstenaars op 8 juli hebben zij veel geleerd over de 

Nederlandse kunstgeschiedenis en actief kennis uitgewisseld. Op 29 juli zullen om 16.00 uur in de kunsthal TERRATORIUM 

(Philipsstraat 18) de resultaten worden onthuld van de veelzijdige samenwerking tussen de Chinese schilders en keramist en  

elf Zoetermeerse kunstenaars, waaronder Rob de Graaf, Xandra Lapperre en José Koebrugge. U bent 29 juli van harte welkom!

Ik blijf! 

Binnenkort krijg ik ze dan eindelijk, 

mijn eerste visitekaartjes. Dan is het  

officieel en ben ik medewerker PR en 

programmering. Ik denk dat ik iedereen 

een kaartje geef, gewoon omdat 

het kan! Het liefst wilde ik bij functie 

‘baas’ op mijn visitekaartje hebben 

staan. Maar toen directeurs Ed en 

Natalie mij vertelden dat ik dan wel alle 

vergaderingen voor moest gaan zitten 

ben ik maar een toontje lager gaan 

zingen.

Nog een jaar studeren en dan 

heb ik hopelijk het masterdiploma 

Kunstgeschiedenis op zak. In februari 

begon ik bij Terra Art Projects als 

stagiaire. Terra is zich nog volop aan het 

ontwikkelen en de directie gaf mij de 

kans om deze ontwikkeling van heel 

dichtbij mee te maken. Vooral op het 

gebied van tekstschrijven kon ik me 

uitleven. Tijdens de stageperiode heb 

ik brainstormsessies met opmerkingen 

als ‘laten we (...)’ of ‘misschien is het 

een leuk idee om (...)’ uit zien monden in 

succesvolle exposities en events.

De projectontwikkeling ging door terwijl 

mijn stageperiode bijna voorbij was. In 

de ontwikkelingsfasen groeide ook mijn 

enthousiasme voor deze projecten die ik 

van idee tot expositie wilde meemaken. 

Ik wilde blijven! Gelukkig werd na 

overleg besloten de samenwerking 

voort te zetten. Als nieuwverworven 

taak zal ik elke maand een toegankelijke 

column  verzorgen voor de TERRAINFO. 

Wat een eer! En nu maar in spanning die 

visitekaartjes afwachten...
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COLOFON

29.07 MINI EXPOSITIE XIAMEN

Kunstenaars uit Xiamen (China) en 

Zoetermeer werkten de afgelopen weken 

samen in een uitwisselingsproject. Op 

vrijdag 29 juli wordt deze werkperiode 

tussen 16.00 en 18.00 uur feestelijk 

afgesloten en is het gezamenlijk tot 

stand gekomen werk te bezichtigen in 

TERRATORIUM.

  

20.08 - 11.09 CHANGE, Robert Roelink

Opening: 20.08, 15.00 uur TERRATORIUM

COMMUNITY ART: 
Samen Sterk Palenstein

Oplevering: 2011

Teilingenflat Palenstein

Projectduur: 01.02 - 01.09.2011

Poëzie in Palenstein

Start: september 2011

Cesar Franckrode Buytenwegh

Projectduur: t/m 31.12.2012 

TERRAGENDA
Ook op de agenda in 2011:

September: 07.09 Kunstfoyer 

 Kunsthappen 2011

 Kunstveiling WNF

Oktober:  Expo Zoetermeerse kunst

 06.10 Kunstfoyer 

 09 + 16.10 Open Atelierdagen 

November:  02.11 Kunstfoyer

 KERA-TEX 2011

 Project Jaarring 2011 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

December: 01.12 Kunstfoyer 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

TERRACTIEF

Contrasten tonen om tot vernieuwde inzichten te komen, dat is wat kunstenaar 

Robert Roelink essentieel acht bij de creatie van zijn kunst. Roelink leeft vanuit zijn 

camper een nomadisch bestaan, en zal met zijn project ‘Change’ bezoekers van de 

kunsthal TERRATORIUM en van openbare ruimten in Zoetermeer op onverwachte 

wijze en met grootse gebaren laten deelnemen aan zijn zoektocht.

Enorme opblaasbeelden, al dan niet verlicht, zullen opduiken op onverwachte plekken 

om de toeschouwer te prikkelen, te boeien en te laten reflecteren. Het weergeven 

van uitersten is voor de kunstenaar een manier om een nieuwe weg in te slaan en 

veranderingen aan te gaan. Wat bevindt zich tussen geluk en ongeluk, leven en dood 

en vol en leeg? Op welke wijze kan het vervuilende materiaal plastic in de vorm van 

collages en opblaasbare werken worden ingezet om een reflectie te vormen op deze 

‘hoogtijdagen van plastic consumptie’?

Door zijn mobiele bestaan tussen natuur en maatschappij hoopt Roelink heldere 

gedachten te kunnen vormen. Deze gedachten worden omgezet in beelden, 

installaties, schilderijen en collages en kunnen worden geuit op praktisch elke plek. 

De opblaasbare beelden sluiten hierop aan. In volle glorie kunnen zij enorm zijn maar 

op elk gewenst moment kunnen zij weer compact worden gemaakt en verder worden 

vervoerd.

De kunstenaar kan genieten van de weg naar de creatie van zijn werken en de 

zoektocht naar expositieruimten. “Je kunt jezelf verbazen met wat je kunt maken, het 

belangrijkste blijft het boeien van jezelf.” 

De opening van ‘Change’ is op 20 augustus van 15.00 - 17.00 uur. 

Het project zal hierna te bezichtigen zijn op: 21 en 27/28 augustus, 3/4 en 10/11 

september van 13.00 tot 17.00 uur. CHANGE is gratis te bezoeken in de kunsthal 

TERRATORIUM van Terra Art Projects aan de Philipsstraat 18 in Zoetermeer.

OPBLAASBARE KUNST

UITGELICHT

Volg Terra Art Projects ook op 

 @ZoetermeerArt    TerraArtProjects

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

http://www.twitter.com/@ZoetermeerArt
http://www.facebook.com/TerraArtProjects
http://www.terra-artprojects.com

