
INFO 09.’11

SEPTEMBER 2011
verschijnt 12 x per jaar

Een uitgave van Terra Art Projects

Vrijdag 23.09  vond de veiling TERRA4WNF plaats. Rinus Sprong, finalist van The Ultimate Dance Battle, trad op als veilingmeester. 

De veiling is met recht een succes te noemen, want er werd 1260 euro opgehaald voor de bescherming van de met uitsterven 

bedreigde rivierdolfijn. Rinus bleek een virtuoos veilingmeester, die van elk schilderij de artistieke waarde naar het publiek wist te 

vertalen. De meeste werken werden aangekocht door kinderen en hun families maar ook andere geïnteresseerden boden er lustig 

op los. Uiteindelijk zijn bijna alle werken verkocht. Terra wil alle donateurs en hoofdsponsor 4MKB bedanken voor hun aanwezigheid, 

enthousiasme en het steunen van het Wereld Natuur Fonds.

Kunst beleven

Toen ik net begon met mijn opleiding 

lag mijn voorkeur bij de oude beeldende 

kunst. Mijn hele kamertje hing vol met 

postertjes en kaartjes van kunstenaars als 

Raphael, Giotto en Michelangelo. Maar 

naarmate de keuze voor mijn specialisatie 

dichterbij kwam, veranderde mijn 

voorkeur.

Lezen en kijken naar kunst is leuk, maar 

wat mij betreft stopt het hier niet. Echt 

enthousiast raak ik van kunst die in mijn 

tijd en leefwereld is gecreëerd. Nog beter 

wordt het wanneer ik de kunstenaars kan 

interviewen om er zo precies achter te 

kunnen komen wat hen beweegt bij het 

maken van hun kunstwerken.  

Dat dit tegenwoordig als kunsthistorisch 

onverantwoord wordt gezien kan me 

eigenlijk niets schelen.

De keuze voor de specialisatie moderne 

en hedendaagse kunst was dan ook 

snel gemaakt en mijn stage bij TERRA 

heeft die keuze alleen maar bevestigd. 

Ik verheug me al vele maanden op de 

expositie KERA-TEX begin november, 

waarbij meer dan vijftig keramisten hun 

meest recente werk laten zien. 

En ook tijdens de zoektocht naar 

een geschikt onderwerp voor mijn 

masterscriptie bleek de ‘hedendaagse 

wereld’ de uitkomst te bieden. Na meer 

dan een jaar lang vele boeken te hebben 

verslonden - ja ik overdrijf misschien een 

beetje maar zo voelde het gewoon - in de 

hoop hét onderwerp te vinden bleek het 

project Jaarringen de inspiratie te bieden 

die ik nodig had. Het moge duidelijk 

zijn. Ik kies voor beleven in plaats van 

herleven!
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De fototentoonstelling Secret City Zoetermeer in het 

Stadsmuseum van fotograaf Andrew Brooks en gastcurator 

en antropoloog Andy Brydon, leverde Terra Art Projects 

een verbinding naar het project ‘Zoetermeer, maar anders’ 

dat eind van dit jaar in TERRATORIUM is gepland. Door de 

samenwerking tussen Stadsmuseum, Terra Art Projects, 

Fotowerk en de inwoners van Zoetermeer worden de 

identiteiten van de stad onderzocht. 

Masterclasses van fotograaf Andrew Brooks voor de leden van 

de groep Fotowerk van Theo Janssen bleken een groot succes. 

Met deze bagage heeft Fotowerk het Zoetermeerse publiek 

aangemoedigd om ook ‘hun’ geheime plekken in de stad te 

fotograferen. Deze foto’s werden gepubliceerd in het Streekblad 

en zijn toegevoegd aan de expositie in het Stadsmuseum.

Theo Janssen: “De  fotografen worden 
uitgedaagd de gebaande paden te verlaten”.

Tijdens het Thrillerfestival zal de Stichting Terra Art Projects met 

de fotogroep gratis workshops ‘Secret pictures’ aanbieden, 

waarin de opgedane kennis uit de masterclasses wordt 

gedeeld. Het publiek leert van een gewone foto een spannende, 

geheimzinnige of mysterieuze foto te maken.

Theo Janssen: “Juist bij het Thrillerfestival 
is het spannend om Zoetermeerse plekken 
magisch-realistisch weer te geven.”

Theo Janssen: “De technische mogelijkheden 
van fotografie zijn onuitputtelijk geworden.”

Langzaam vervormt het project ‘Secret city Zoetermeer’ in het 

Stadsmuseum, voor Fotowerk tot ‘Zoetermeer, maar anders’, 

straks in het TERRATORIUM; een bijzondere expositie van de 

leden van Fotowerk en de deelnemers van de workshops. In 

plaats van de geheime plekken te fotograferen, zal Fotowerk 

voor ‘Zoetermeer, maar anders’ juist kiezen voor bekende 

locaties. Met behulp van fotobewerking zullen deze plekken 

een metamorfose ondergaan. Hiervoor laten de leden van 

Fotowerk zich inspireren door de kunststromingen surrealisme 

en magisch realisme. Kunsthistorica Teresa Kwicien, 

gespecialiseerd in deze stromingen, gaf hierover een lezing ter 

inspiratie aan de leden van Fotowerk. 

Theo Janssen: “Droom en werkelijkheid kunnen 
nu met fotografische bewerkingen bij elkaar 
gebracht worden”.

Deze grote expositie met alle resultaten, vindt plaats in het 

TERRATORIUM aan de Philipsstraat 18 te Zoetermeer, van 25 

november tot en met 18 december 2011. 

De workshops Secret pictures vinden plaats op donderdag 3 en 

vrijdag 4 november van 9.00 - 13.00 uur in het instructielokaal 

van SIZO aan de van Beeckstraat 62 in Zoetermeer. Aanmelden 

kan via info@terra-artprojects.com.
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COLOFON

  

02.10 - 16.10 OVERZICHTSEXPOSITIE 

Opening: 02.10, 15.00 uur TERRATORIUM

09.10 en 16.10 OPEN ATELIERDAGEN

29 Zoetermeerse kunstenaars stellen 

hun atelier open voor publiek op twee 

zondagen van 13.00 - 17.00 uur

06.10 kunstfoyer

Een gezellige avond van 20.00 - 22.00 

uur in de foyer van TERRATORIUM met 

enkele Zoetermeerse kunstenaars.

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:

November:  02.11 Kunstfoyer

 THRILLERFESTIVAL

 KERA-TEX 2011

 Project Jaarring 2011 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

December: 01.12 Kunstfoyer 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

TERRACTIEF

Op 2 oktober zal in het TERRATORIUM de overzichtsexpositie 2011 door wethouder 

Hans Haring worden geopend. Tijdens deze expositie zullen en kleine veertig 

Zoetermeerse kunstenaars hun werk tonen. U bent allen uitgenodigd om de opening 

van deze bijzondere expositie bij te wonen of deze in een van de latere weken te 

bezoeken.

Het is niet de eerste keer dat er een overzichtsexpositie wordt georganiseerd 

uitsluitend voor Zoetermeerse kunstenaars. In eerdere jaren bleek dit concept in de 

behoefte te voorzien om de kunstwerken van de professioneel beeldend kunstenaars in 

Zoetermeer op één locatie te kunnen bekijken. 

Omdat er geen speciale eisen werden gesteld aan onderwerp of discipline zal de 

expositie een veelzijdigheid tonen wat betreft materiaalgebruik en disciplines. Zo is er 

veel ruimte voor de schilderkunst maar wordt er ook ruimtelijk werk getoond. Ook de 

verscheidenheid aan schilderstijlen zal opvallen. Van de portretschilderkunst en vrij 

geïnterpreteerde figuratieve  werken van kunstenaars als Elly Lagendijk, José Krijnen, 

Debora Makkus en Wonny Stuger tot de meer abstracte organische of geometrische 

werken van o.a. Karel Lengkeek, Rob de Graaf, Heleen de Lange en Lucie van der Plas. 

Ook in het ruimtelijke werk zal deze diversiteit goed te zien zijn.

Voor de kunstenaars biedt de expositie de mogelijkheid om recent werk te tonen en 

vormt hiermee een visitekaartje voor de open atelierdagen op 9 en 16 oktober. Door 

het bezoeken van de expositie kunt u beslissen welke kunstenaars u tijdens de open 

atelierdagen een bezoek wilt brengen! 

Dit jaar is er aan de open atelierdagen een extra dimensie toegevoegd. De kunstenaars 

zullen niet alleen hun atelier openstellen voor het publiek, maar tijdens de opening ook 

bezig zijn met het maken van kunstwerken.

De opening van de overzichtsexpositie zal plaatsvinden op zondag 2 oktober om 15.00 

uur in de kunsthal TERRATORIUM (Philipsstraat 18). Toegang is gratis. Hierna is de 

expositie t/m 16 oktober elk weekend te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur.

TERRALOKAAL

Volg Terra Art Projects ook op 

 @ZoetermeerArt    TerraArtProjects

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 
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