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GOOGLE GIRLS IN VUURTORENSCHOOL
Terra Art Projects nodigde zes kunstenaars uit om installaties te maken in de voormalige Vuurtorenschool aan de Leidsewallen in
Zoetermeer. Voor de installaties laten deze kunstenaars zich inspireren door het thema ‘Groei(kern)’ en door de locatie zelf. ‘Druk
en Digitaal’, dat is wat Zoetermeer en het leegstaande gebouw opriepen bij kunstenaar Adri de Fluiter uit het Drentse Sleen. De
digitale maatschappij wordt in het project van Adri vertegenwoordigd door de Google Girls. Zij promoten de groeikern en overtuigen
de bezoeker met een indringende blik, bungelend als een soort Big Brothercamera’s aan een takkenbos dat naar een ander tijdperk
verwijst. Met de vrijwilligers en met hulp van het participatiecentrum werkt het projectbureau van TERRA aan de totstandkoming van
haar bijdrage aan het project ‘De polder voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern’, dat op 27 maart 2012 officieel wordt geopend.
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‘Bijzaken’

‘De polder voorbij, Zoetermeer 50 jaar

compleet is en bijzaken zijn het evenmin.

Groeikern’ werd dit nogmaals duidelijk.

Zonder deze elementen geen expositie. Ik

Toen ik net stage ging lopen bij TERRA

Hier volgt een lijstje met ‘enige

vergaar stukje bij beetje meer kennis door

kreeg ik als opdracht om mee te denken

bijzaken’: budget genereren, draagvlak

de vrijwilligers (die onmisbaar zijn) en het

over het community art project César

onderzoeken, enthousiaste kunstenaars

projectbureau.

Franck in de wijk Buytenwegh. De

vinden, deze voorlichten en veel

Dit keer zal ik eerst leren kruipen voordat

ontwikkeling bevond zich op het startpunt

communiceren, begrotingen maken, de

ik ga rennen!

terwijl ik in twee denkbeeldige stappen

gemeente voorlichten, vergunningen

al bij het eindpunt dacht te zijn. In mijn

aanvragen, wachten op vergunningen,

hoofd stond alles al op zijn plek. Het

brandveiligheid waarborgen, contracten

enige wat nodig was – dacht ik – was de

regelen en tekenen, overleg plegen met

creatieve invulling.

culturele samenwerkingspartners, locatie
onderzoeken, gebruiksklaar maken

Wat ik even vergat was bijna alles. In

en schoonmaken, hameren, zagen,

stappen denken en doen is niet mijn

schilderen, nuttig en mooi inrichten,

sterkste punt. Want voordat alles staat,

expositieteksten opstellen, persberichten

voordat alles zichtbaar is, moet er zo

opstellen, een opening organiseren, en
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ontzettend veel gebeuren! Tijdens de

natuurlijk de aandacht vasthouden! Ik
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voorbereidingen van de expositie voor

weet zeker dat mijn lijstje nog lang niet

bij Terra Art Projects

Een interview bij haar thuis, of in het

INTERVIEW

museum? Het werd thuis. Het enige
bezwaar van Debora Makkus was, dat
dáár nu juist géén schilderijen hingen.
Want twee dagen voor mijn bezoek
werd haar allereerste solo expositie,
die TERRA voor haar organiseerde,
geopend in het Stadsmuseum
Zoetermeer.
Door Joke Meijer

Atelierruimte zou
geweldig zijn
Als kind tekende zij bijna altijd. Uren

Debora Makkus

achtereen. Het geduld daarvoor bleef.
Op de middelbare school in Den Haag
portretteerde zij in de pauzes veel

even. Ze werden snel verkocht. Daardoor

mensen. Hoe ze na ferme tegenslagen

klasgenoten. Tijdens het HBO (PR-

had ik nooit voldoende werk voor een

toch weer opkrabbelen. Daarbij is de

Educatie) werkte ze bij een grafisch

expositie.”

vrouw het onderwerp.
Debora: “Vrouwen inspireren. Ik haal

bedrijf, daarna zette zij haar eigen
reclamebureau op.

Haar onderwerpen varieerden toen sterk.

mijn modellen uit mijn eigen omgeving,

Debora: “Ja, ik tekende makkelijk en

Figuratief, collages en abstract werk.

bedenk de poses en fotografeer zelf. De

graag. Klasgenoten wilden altijd wel even

Later begon ze ook met het schilderen

poses kies ik intuïtief. Een gevoel in een

‘zitten’. Die portretten gaf ik dan weg. Na

van portretten. Haar wachtlijst daarvoor

houding uitdrukken op het doek, dat is de

mijn studie richtte ik mijn eigen bedrijf op.

nam sterk toe nadat ze Neelie Kroes

uitdaging. Veel emoties zijn makkelijker

Dat was een geweldige tijd. Een eigen

portretteerde in Sterren op het doek.

vorm te geven in een vrouwbeeld. Het

reclamebureau als twintiger!”

Debora: “Door de vele portretopdrachten

dromerige bijvoorbeeld en het poëtische.

kwam ik bijna niet meer aan vrij werk toe.

Ik kan me daarin beter verplaatsen.”

Na de gevolgen van een aanrijding was

Nu heb ik daar meer tijd voor ingepland,

Debora genoodzaakt ander werk te gaan

de combinatie bevalt heel goed. Mijn

doen. Tekentalent was er al. Toen begon

vrije werk heeft zich ontwikkeld naar een

het schilderen, alles zelf uitvinden. En

realistische stijl, het abstracte heb ik

daarna misschien exposeren.

losgelaten”.

Debora: “Ik begon eerst in olieverf, dat

Portretten
tekenen in de
schoolpauze

heb ik mezelf aangeleerd. Zo af en toe

De doeken worden steeds groter, de

stelde ik de vragen in de verfwinkel,

ruimte om thuis te werken daardoor

Van de modellen worden foto’s gemaakt.

en ontdekte steeds meer. Later ben ik

kleiner. Debora: “Een atelierruimte,

Soms van een enkele houding, een

met acryl gaan schilderen, omdat dat

dat zou geweldig zijn. Daar ben ik naar

gebaar of buiging. Het gaat vooral om de
anatomie. Zij schildert geen foto’s na.
Debora: “De foto’s maak ik uit de hand. Ik
heb geen statief en speciaal licht nodig.
De kleuren en lichtfragmenten ontstaan
terwijl ik schilder. Ik maak altijd eerst
een onderschildering van de houding en
corrigeer daar waar de uitdrukking nog
niet krachtig genoeg is. Dan werk ik in
(semi)transparante lagen verf naar het
eindresultaat.

sneller tot resultaten leidt. Mijn eerste

op zoek! Het wordt lastig om hier te

abstracte en figuratieve schilderijen

schilderen. Mijn werk vraagt om ruimte.”

kregen een plekje in de etalage van een

De tentoonstelling is te zien t/m 18 maart
2012 in het Stadsmuseum Zoetermeer,

bevriende buur in de Prinsenstraat in

In het huidige vrije werk wordt zij

Dorpsstraat 7. Van di t/m vrij 10.00 –

Den Haag. Daar hingen ze vaak maar

geïnspireerd door de veerkracht van

16.00 uur, za en zo 13.00 – 17.00 uur.
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T/M 18.03 LEVENSGROOT
Clair obscur schilderijen van Debora
Makkus, Stadsmuseum, Dorpsstraat 7,
Zoetermeer
18.03 - 22.04 DEVIANT
Dylan Eijkes, Stephan Muis en Rosa
Verloop in TERRATORIUM
18.03 15.00 uur kunstfoyer
18.03 16.00 uur opening
27.03 LOCATIEPROJECT GROEIKERN
Installatiekunst, expositie ‘50 jaar

AFWIJKEND

vlnr Dylan Eijkes, Rosa Verloop, Stephan Muis

kunst in de openbare ruimte’ en
diverse kunstfoyers in de voormalige
Vuurtorenschool. Vanaf 27 maart 2012.

DEVIANT, een toepasselijke titel voor het verhaal dat het trio Dylan Eijkes, Stephan

Mmv: Mariah Blue, Annemie Bogaerts,

Muis en Rosa Verloop wil vertellen met hun kunst. Het is de letterlijke vertaling van

Adri de Fluiter, Marus van der Made,

het woord ‘afwijkend’. De werken van de kunstenaars laten de beschouwer op een

Stephanie Rhode, Marion Vriens en Vera

andere manier kijken naar het menselijk lichaam en de vorming van de geest. Voor

Zegerman.

sommigen controversieel, voor anderen een stimulans om te reflecteren.

TERRAGENDA

In het werk van Dylan Eijkes en Rosa Verloop staat het menselijk lichaam centraal.
De veelal vleeskleurige nylonobjecten van Rosa zijn zacht, aaibaar en snel te vormen.
Tijdens het maakproces van de nylonobjecten laat de kunstenaar zich leiden door

12.05 - 10.06

VOORJAARSEXPO

de vormen die het materiaal haar geeft, terwijl zij het nylon kneedt en naait met rood

ZOETERMEERSE KUNST

naaigaren. “Deze vormen ervaart de toeschouwer als misvormingen. Voor mij zijn

13.05 + 20.05 OPEN ATELIERDAGEN

de vormen met hun kracht, kwetsbaarheid en stilte zo inspirerend dat ik ze juist laat

02.09-23.09

zoals ze zijn ontstaan”, aldus Verloop. “In mijn gevoelswereld zijn het verlangens naar

ONWARDS

30.09 - 14.10 REUNIE EXPOSITIE XIAMEN

vrijheid, lef, aandacht, erotiek en angst maar iedereen is vrij om het werk op een eigen

10.11 - 02.12 KERATEX ‘12

manier te interpreteren.”

15.12 - 06.01 GEMEENTECOLLECTIE

Ook in de werken van Dylan Eijkes zien we het lichaam op een andere wijze dan
het maatschappelijk gangbare. Zijn werken zijn een vervorming van het algemeen

COMMUNITY ART

geaccepteerde, ons eigen schoonheidsideaal.
Het werk van Stephan Muis wijkt fysiek af van het thema, maar past wel degelijk
binnen de vraagstukken van Rosa en Dylan. Zijn werken zijn niet direct gericht op

PALENSTEIN 2012:

het menselijk lichaam, maar op de geest. Bij veel werken speelt licht een belangrijke

‘Samen Sterk’ (opening 23 april 16.00 uur)

rol. Zijn inspiratie haalt hij uit de duistere zijde van ons bestaan. “Waarom vallen

‘Maak de woorden wakker’

sommigen van ons ten prooi aan dingen als excessieve hebzucht of ijdelheid.

BUYTENWEGH 2012: ‘

De ijdelheid, die ons slachtoffer maakt van de angst voor verval en onze eigen

Cesar Franck zet de toon’

onvermijdbare eindigheid?” Gezamenlijk zullen de kunstenaars met DEVIANT
een donkere maar prikkelende beleving creëren, die ruimte biedt aan eigen
gedachtenprocessen.

Volg Terra Art Projects:

@ZoetermeerArt
TerraArtProjects

De opening van DEVIANT is op 18 maart 2012 in TERRATORIUM en wordt
voorafgegaan door een kunstfoyer waarin de kunstenaars meer vertellen over hun
werk. De expositie duurt t/m 22 april en is geopend op vr/za/zo van 13.00 - 17.00 uur.
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