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INTRIGEREND
Op zondag 18 maart opende in TERRATORIUM de expositie DEVIANT, met werk van Stephan Muis, Dylan Eijkes en Rosa Verloop.
Ondanks het feit dat de drie kunstenaars heel verschillende uitingsvormen van menselijk lichaam en geest laten zien is er een
duidelijke synergie voelbaar. Zowel thematiek als uitwerking versterken elkaar. Terra Art Projects bracht de drie kunstenaars samen
en tijdens de kunstfoyer voorafgaand aan de opening vertelden de kunstenaars over deze samenwerking. Ook kwam de bezoeker
meer te weten over hun werk tijdens dit vraaggesprek. Het is de intentie van Terra Art Projects om elke expositie in TERRATORIUM
op deze wijze met een kunstfoyer te beginnen, waardoor de bezoeker met andere ogen naar de geëxposeerde werken zal kijken.
DEVIANT is nog te zien tot en met 22 april en is in die periode elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur gratis te bezoeken.

UITGESPROKEN
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gelijkwaardig? Ik vind van niet.

meer inzicht geven in kunstzaken en uit

Ik vind de mening van een kunstenaar

kunst voorvloeiende concepten. Veel

mateloos interessant, in veel gevallen

kunstenaars uit het verleden hebben

veel interessanter en waardevoller

te weinig informatie achtergelaten om

dan vlug geformuleerde visies maar

een volledig beeld te kunnen scheppen

vooral interessanter dan ellenlang

en dus kan het waardevol zijn om

wetenschappelijk geneuzel waarvan je

verder te borduren op informatie of
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De laatste investering van de
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gewonnen Stadsvogelprijs 2008
in Zoetermeer is gedaan en
gerealiseerd. Op 13 maart 2012 is een
klein vogeleiland op de rotonde in de
wijk Oosterheem voltooid. In 2010
was de stadsvogelcampagne officieel
al afgerond. Alleen moest de aanleg
van de rotonde in de wijk Oosterheem
toen nog beginnen. De vogelwoningen
zijn nu officieel opgeleverd. Het
kunstwerk van beeldend kunstenaar
Gerard Huisintveld doet zijn naam eer
aan. Echte huisjes in het veld.
Het is hoogbouw geworden: huizen
op palen. Met een natuurrestaurant
als tuin.
Door Joke Meijer

Echte huisjes
in het veld
De gemeente Zoetermeer heeft de

vierkant, een geometrisch stratenplan.

Meer investeringen

stadsvogelcampagne in samenwerking

De vogelhuisjes zijn identiek. De opening

Met de prijs zijn behalve het kunstwerk

met de Vogelwerkgroep Zoetermeer,

gericht op het noorden. Het vierkant is

nog meer investeringen gedaan.

Vestia Zoetermeer en Vogelbescherming

ingepast in de rotonde. Daaromheen is

Een huiszwaluwtil op het erf van de

Nederland gevoerd. De campagne

een vogelrestaurant aangeplant naar een

Weidemolen; een informatiepaneel

heeft zich voornamelijk toegespitst op

ontwerp van hovenier en tuinontwerper

over de campagne; een vogelroute

het verbeteren van huisvesting voor

Frits Homan. Vuurdoorn, Meidoorn,

langs nestgelegenheden en favoriete

stadsvogels in de wijk Oosterheem,

Kardinaalsmuts, Hertshooi en Rozen,

schuilplaatsen voor vogels. De route is

met als doel vijftig verschillende broed-

verkrijgbaar bij de balie van het stadhuis,

vogelsoorten in deze wijk. Met alle

projectbureau Oosterheem en de

projecten die onder de vlag van de

Wijkpost Oosterheem.

campagne zijn gedaan won Zoetermeer
in 2008 de geldprijs. Alle projecten

Er is al kritiek op dit kunstproject.

staan vermeld op het informatiepaneel

“Zo zet je geen vogelhuisjes neer, daar

op stadsboerderij De Weidemolen in

komt geen vogel in”. Of: “ze staan

Oosterheem.

veel te dicht op elkaar”. Maar, zoals
Johan Vos, stadsecoloog, zegt: “De

Het kunstwerk

Johan Vos en Ilonka Wannee

Ilonka Wannee van de gemeente

mensen begrijpen het niet. Er staat een
kunstwerk op de rotonde. Dat kunstwerk
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geven in het voorjaar bloemen waar

symboliseert hoe welkom de vogels zijn

voor de invulling van de rotonde.

verschillende insecten op afkomen.

in Zoetermeer. Maar in de toekomst zal

Beeldend kunstenaar Gerard Huisintveld

Mussen (broeden in groepen) kunnen

zeker een aantal vogels deze huisvesting

koos als aanleiding de gewonnen

niet alleen huisvesting kiezen maar

zoeken! Naast je woning een restaurant,

stadsvogelprijs. Wat hij daarbij voor

vinden ook de tafel gedekt. De insecten

wat wil je nog meer?”

ogen had was, dat vogels welkom zijn in

zijn ‘babyvoeding’ voor de jonge

een stadse omgeving.

mussen. Later kunnen zij zich tegoed

De rotonde bevindt zich aan de Thomas

doen aan een overdaad aan bessen.

Morelaan en Martin LutherKinglaan. De

Huizen op palen

Hedera en Wilde Wingerd slingeren

rotonde staat symbool voor de drie V’s:

Het kunstwerk bestaat uit dertig

straks om de palen waardoor de rotonde

Voedsel, Voortplanting en Veiligheid

vogelhuisjes op palen binnen een

er straks groen uitziet.

(huisvesting).

UITGELICHT

Groeikern
Op 27 maart 1962 kreeg de
gemeenteraad van Zoetermeer, op dat
moment een kleine gemeente met rond
de 7.500 inwoners, de opdracht van
het college van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Zuid-Holland om
een structuurplan te maken voor de
ontwikkeling van een stad voor 100.000
inwoners. Zoetermeer was de eerste
groeikern in Nederland; er waren geen
vergelijkbare Nederlandse voorbeelden
om de planning van de nieuwe stad

DE POLDER VOORBIJ

op te baseren. Zoetermeer was een
Installatie Stephanie Rhode

experiment, waarin voor het eerst
in Nederland werd nagedacht over
concepten voor grootschalige stedelijke

Op 27 maart vindt de officiële opening plaats van de festiviteiten rondom het

groei.

thema Zoetermeer, 50 jaar groeikern. Stichting Terra Art Projects maakt voor
deze gelegenheid artistiek gebruik van de voormalige Vuurtorenschool aan de

In het kader van het 50-jarig jubileum

Leidsewallen(49). In combinatie met de gelijkluidende expositie in het Stadsmuseum,

van de groeikernstatus van Zoetermeer,

krijgt de bezoeker een bijzondere verbeelding over 50 jaar Groeikern te zien.

organiseren Terra Art Projects en
het Stadsmuseum Zoetermeer de

Zes kunstenaars tonen via installaties in de lokalen van de Vuurtorenschool hun visie

dubbeltentoonstelling De polder voorbij.

op het begrip groei(kern). Marion Vriens maakte een ruimte die volledig bestaat uit

Zoetermeer, 50 jaar groeikern. De

kranten, en waarin kleine amoretto’s te zien zijn. “Door socialisatie en het aangaan

dubbeltentoonstelling wordt op dinsdag

van relaties leren we onszelf manieren aan om anderen meer van ons te laten

27 maart 2012 geopend:

houden”, aldus Vriens. “We drijven zo af van onze kern.” Mariah Blue creëerde een
berglandschap van piepschuim en Annemie Bogaerts vulde twee lokalen met granen
en zaden, die in geometrische vormen een patroon op de vloer vormen. Ook de

16.00 uur Ontvangst in het 			
Stadsmuseum Zoetermeer

verduisterde ruimte van kunstenaar Adri de Fluiter, die compleet werd gevuld met rode

16.15 uur Welkomstwoord

hangende koppen, de ‘Google Girls’, is een beleving voor de toeschouwer evenals

16.20 uur Opening door Burgemeester

de compleet met woldraden gevulde ruimte van Stephanie Rhode. De Zoetermeerse

Jan Waaijer

kunstenaar Marus van der Made experimenteert in een lokaal met antraciet en puur

16.30 uur Drankje

pigment, waardoor er indrukwekkende contrasten ontstaan. Bij iedere installatie is er

16.45 uur Vertrek (lopend) naar de 		

meer informatie te lezen over de gekozen uitwerking van het thema.

Vuurtorenschool
Va. 16.45 Ontvangst 			

In twee van de lokalen werd een foto-expositie ingericht over kunst in de openbare

Vuurtorenschool

ruimte. Er werden vijftien objecten gefotografeerd, zowel in het geheel als in close-

17.00 uur Welkomstwoord

up. Daarnaast zijn persoonlijke verhalen te lezen van de kunstenaars over hun

17.05 uur Opening door wethouder 		

inspiratie, het werkproces en de reacties die zij op de kunstwerken kregen. Ook zijn er
archieffoto’s te zien.

Hans Haring van Cultuur
17.15 uur Receptie in bijzijn van de 		
kunstenaars

Voor het community art project 1001 dromen nam Vera Zegerman haar intrek in de
school. Zoetermeerders kunnen in één zin hun wens voor de toekomst opschrijven en

Wij verwelkomen u graag op dinsdag

deze in een grote glazen bol stoppen. De finale zal plaatsvinden door de 1001 bollen

27 maart a.s. aan de Dorpsstraat 7

gezamenlijk te water te laten in de Dobbe.

in Zoetermeer en aansluitend aan de
Leidsewallen 49.
De expositie van Terra Art Projects
is hierna elk weekend t/m 27 mei
te bezoeken van 12.00 uur tot
17.00 uur. De toegang is gratis. De
Vuurtorenschool bevindt zich in het
gebied achter El Pueblo.

TERRACTIEF

TERRAZAKEN

		
T/M 22.04 DEVIANT
Dylan Eijkes, Stephan Muis en
Rosa Verloop in TERRATORIUM
vr/za/zo van 13.00 - 17.00 uur
27.03 - 27.05 DE POLDER VOORBIJ
Locatieproject met installatiekunst,
expositie ‘50 jaar kunst in de openbare
ruimte’ en diverse kunstfoyers in de
voormalige Vuurtorenschool. Mmv:
Mariah Blue, Annemie Bogaerts, Adri de
Fluiter, Marus van der Made, Stephanie
Rhode, Marion Vriens en Vera Zegerman.

In het kader van NL Doet kregen de

27.03 16.00 UUR OPENING (zie P3)

medewerkers en vrijwilligers van Terra

TM 27.05 za/zo van 12.00 - 17.00 uur

Art Projects op zaterdag 17 maart hulp
van wethouder Hans Haring bij de

23.04 SAMEN STERK

werkzaamheden in de Vuurtorenschool.

Het Community art project ‘samen sterk’

Samen schilderden zij in rap tempo de

van Vera Zegerman wordt op 23.04 om

vloer van de expositieruimte.

16.00 uur officieel geopend. Locatie:

Het resultaat mag er zijn!

Van Duvenvoordepad, Palenstein.

TERRAGENDA
12.05 - 03.06

VOORJAARSEXPO
ZOETERMEERSE KUNST

13.05 + 20.05 OPEN ATELIERDAGEN
02.09-23.09

ONWARDS

30.09 - 14.10 REUNIE EXPOSITIE XIAMEN
10.11 - 02.12 KERATEX ‘12
15.12 - 06.01 GEMEENTECOLLECTIE

COMMUNITY ART

TERRA ZOEKT
SUPPOOSTEN
WIL JE AF EN TOE IN HET WEEKEND, SAMEN MET
ANDERE VRIJWILLIGERS SUPPOOSTEN BIJ DE
PROJECTEN VAN TERRA ART PROJECTS? WE ZIJN

PALENSTEIN 2012:
‘Maak de woorden wakker’
BUYTENWEGH 2012: ‘

PER DIRECT OP ZOEK NAAR SUPPOOSTEN.

Cesar Franck zet de toon’

Volg Terra Art Projects:

@ZoetermeerArt
TerraArtProjects

COLOFON

MAIL JE GEGEVENS NAAR INFO@TERRA-ARTPROJECTS.COM
DAN NEMEN WIJ SNEL CONTACT MET JE OP!

CONTACT: info@terra-artprojects.com

REDACTIE TERRAINFO:

BEZOEKADRES TERRATORIUM:

DIRECTIE PROJECTBUREAU:

Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke

Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Ed Boutkan, Natalie Vinke

FOTOGRAFIE TERRAINFO:

SECRETARIAAT:

STICHTINGSBESTUUR:

Adri de Fluiter, Richard Jetten,

Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer

Hans van Bijnen, Ton van Zeijl, Rob de Graaf

Joke Meijer, Nelly Smits (portret)

