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SAMEN-STERK!
Vrijdag 20 april klommen vrijwilligers van TERRA opnieuw in de hoogwerker. Na de proefophanging twee weken eerder werd het
kunstwerk Samen-Sterk, dat Vera Zegerman samen met bewoners van Palenstein maakte, definitief opgehangen. De uiteindelijke
locatie werd de kopgevel van het Participatiecentrum aan het van Duvenvoordepad. Vlakbij de woningen van de meeste participanten.
Porseleinen borden in 4 kleuren, smelten in het midden van het kunstwerk letterlijk samen en staan symbool voor de culturele
smeltkroes die de wijk kenmerkt. Maandag 23 april werd het kunstwerk officieel geopend door wethouder Hans Haring, die het nut
van community art in een herontwikkelingswijk als Palenstein nogmaals benadrukte. TERRA bedankt K.A. van Daalen, Palenstein
DoetMee, Fonds 1818, Vera Zegerman, Peter Timmers, de participanten en vrijwilligers voor het mogelijk maken van het project.

UITGESPROKEN
Uniek aanbod!
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In maart 1962 werd Zoetermeer aangewezen als groeikern
van Den Haag. Nu, vijftig jaar later, is Zoetermeer een volledig
functionerende stad. Om dit te vieren is afgelopen maand het
startsein gegeven voor diverse festiviteiten onder de noemer
De Polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeistad.
Op diverse manieren wordt er gereflecteerd op de jaren van
ontwikkeling. In de Vuurtorenschool hebben kunstenaars hun
visie op het thema uitgewerkt. In deze TERRAINFO krijgt u een
voorproefje van de inspiratie en de motivatie die hieraan ten
grondslag ligt.
MARUS VAN DER MADE | Beleving
De Zoetermeerse kunstenaar Marus van der Made koos voor
een installatie waarbij pigment centraal staat. “Binnen dit
thema ben ik de laatste jaren werkzaam. Mijn werk kenmerkt
zich door de geometrische vormentaal en de primaire vormen.
Een minimale vormentaal vraagt om perfectie. Dit brengt meer
werk met zich mee dan over het algemeen wordt gedacht.”
De elementen die de kunstenaar in de installatie voor de
Vuurtorenschool verwerkte hebben op diverse manieren te
maken met het thema groei. “De cirkels, de kegelvorm en de
pigmentpunt, die van zuiver oranje pigment is, zijn voor mij
uitingen van het thema. Tijdens het maken van mijn werk ben
ik altijd op zoek naar een ervaring van schoonheid voor de
ADRI DE FLUITER | Google Girls

beschouwer. Ik hoop dat de bezoeker via mijn werk uitgetild kan

Kunstenaar Adri de Fluiter wilde in de lokalen van de

worden boven het alledaagse.”

Vuurtorenschool een beleving laten ontstaan door gebruik
te maken van de ruimte. “Inspirerend is de verlatenheid
van het gebouw”, aldus de kunstenaar. “Ik maakte een
‘ontvangstruimte’ met een beeld dat ik nu Google Goddess
noem en een ruimte bereikbaar via een spiegelingang waar de
Google Girls samenkomen met de ‘natuur’.”
“Ik probeer een wereld op te roepen die vragen stelt bij
groeikern. Wat is dat eigenlijk en waar leidt dat toe. Is het
een megalomane aanpak, is het toekomstgericht of is het
een doodlopende straat waarin mensen als door Big Brother
worden gemanipuleerd. Via Facebook en Twitter liet ik namen
geven aan de zes verschillende Google Girls. Van elk is bij

MARIAH BLUE | Mountains en Stick Social Housing

de opening een portret geplaatst met de namen die gegeven

Met het werk Mountains wil Mariah Blue ingaan op het concept

zijn.” De kunstenaar hield tijdens de werkperiode een blog bij

van stedelijke groei. “Waar er stedelijke groei is moet er een

over zijn inspiraties en het werkproces (www.google-girls-art.

plan worden ontwikkeld voor het landschap”, aldus Blue.

blogspot.com).

“Ik ben geïnteresseerd in de ‘georganiseerde’ natuur en het

geplande landschap in dichtbevolkte gebieden. Hoe groter de

uit van de vraag: wat betekent het voor mij om te groeien en te

bevolkingsgroei, hoe minder ruimte er is voor de natuur. Het

ontwikkelen in het dagelijks leven en wat is de kern, de zin, van

blijft echter belangrijk om de natuur in de buurt te hebben om

het leven”, vertelt Rhode. “Groeien in deze drukke maatschappij

te ontspannen, zowel lichamelijk als geestelijk en om planten

is complex en het kost moeite om gefocust te blijven op de

en dieren een leefomgeving te bieden.”

essentie van de doelen die je hebt in het dagelijks leven.”

Ook werd Blue geïnspireerd door de sociale woningbouw in

Door het lokaal spande Rhode witte draden die van muur

Zoetermeer. Daarom maakte zij met takken een sculptuur van

tot muur lopen, van boven naar beneden, van deur tot raam.

de appartementen. “De kwetsbaarheid van de structuur van de

“Kortom, kriskras door de ruimte. Dit geeft de verwarring

takken en het sterke symbool van de sociale woningbouw trekt

aan die kan optreden als je teveel mogelijkheden hebt om te

mij erg aan. Ik ben ook geïnteresseerd in het dagelijks leven en

kiezen en je er niet meer uitkomt. Het klaslokaal staat voor mij

de gewoonten van de bewoners.”

in dit geval symbool voor het leren, de levensles die je moet
doorlopen. Tegelijkertijd symboliseert het ook dat het leven
een groot leerproces is en dat je daar soms van in de war kunt
raken.”

MARION VRIENS | Terugkeer naar de liefde
“Ieder mens is in wezen goed zoals hij is”, vertelt Vriens. “Door
socialisatie en het aangaan van relaties passen we ons aan
en leren we ons manieren aan omdat we denken dat anderen

ANNEMIE BOGAERTS | Installatie met natuurlijke materialen

dan meer van ons houden, ons leuker vinden of waarmee we

Kunstenaar Annemie Bogaerts werkt bij het maken van

meer aanzien krijgen. In feite drijven we juist af van onze kern

installaties met natuurlijke materialen, zoals zaden en granen.

en natuurlijke eigenschappen zoals eerlijkheid, zachtheid,

“Het zijn materialen met kiem- en groeikracht”, aldus de

spontaniteit en creativiteit. Het project Groeikern geeft me

kunstenaar. Het materiaal krijgt een bijzondere uitstraling door

de mogelijkheid om dit onderwerp verder uit te denken. Het

de hoeveelheid en de context waarin het gebruikt wordt. De

project gaat immers over mensen waar ook ter wereld, ook in

waarnemer ziet een fluweelachtig tapijt en stelt zich vragen

Zoetermeer.

over de aard van de materie en de wijze van opbouw.”

“Bezoekers mogen niet in de installatie maar ik hoop dat ze het

“Het werk is een tijdelijke relatie aangegaan met de omgeving.

verlangen voelen er wel in te gaan. Zoals de krantenfiguren het

In de Vuurtorenschool laat ik me leiden door het thema, de

verlangen voelen naar de plek te gaan van hun kern, zo wil ik de

maat en de kleur van het grondvlak. Het werkproces is zeer

bezoeker ook laten verlangen naar die plek om wellicht op zoek

intens, langzaam groeit het beeld. Het thema groeikern schuilt

te gaan naar hun eigen kern.”

zowel in het materiaal als in het werkproces. De link is niet
direct zichtbaar, de beeldtaal is abstract. Aan het einde van het
werkproces ziet en ruikt de toeschouwer een hoogpolig ‘tapijt’,
dat niet betreed of aangeraakt kan worden maar wel alle
zintuigen prikkelt!”
De installaties maken onderdeel uit van de dubbelexpositie ‘De
polder voorbij. Zoetermeer 50 jaar Groeikern’, die Terra Art
Projects samen met het Stadsmuseum organiseert.
In de Vuurtorenschool is ook een tentoonstelling te bezichtigen
over 50 jaar kunst in de openbare ruimte, en kan deelgenomen
worden aan het project 1001 dromen (zie P4).
De expositie van Terra Art Projects is elk weekend t/m 27

STEPHANIE RHODE |

mei te bezoeken van 12 tot 17 uur. De toegang is gratis. De

Op zoek naar de waarheid. Op zoek naar de kern

Vuurtorenschool bevindt zich in het gebied achter El Pueblo.

“Bij het beantwoorden van de vraag ‘wat is een groeikern’ ga ik

Het Stadsmuseum is in de weekenden open van 13 -17 uur.

INTERVIEW

Er kwamen opdrachten, projecten en
heel veel contacten. En dat laatste blijkt
je enorm te inspireren. Contact leggen,
of gelegenheid bieden tot contact. Zo
ontstond het project 1001 dromen?
Vera: “Het filosoferen over droom
en droomstad vanwege vijftig jaar
Zoetermeer, leidde tot dit idee. Vijftig jaar
geleden had men dromen, nu nog steeds.
En daar zat de insteek. De dromen van de
inwoners van Zoetermeer bundelen en op
een poëtische manier presenteren.
1001 is een droomgetal. Zoveel wensen
wil ik verzamelen. Zoveel contacten wil ik
samenvoegen.”

Vera Zegerman

De dromen worden opgeschreven op

De vrouw van 1001 dromen

speciale briefjes. De briefjes liggen
tot eind mei in de Vuurtorenschool,
Leidsewallen 49, achter El Pueblo. Elk
weekend open van 12.00 tot 17.00 uur.

Op een koude en winderige aprildag

En daarna kwam de draai. Het moest

De briefjes worden gescand en op de

bezoek ik het atelier van beeldend

anders. Je ging met klei werken, naast

website www.1001dromen.net geplaatst.

kunstenaar Vera Zegerman. Het atelier

een baan voor halve dagen. Keramiek

Je kunt ze allemaal teruglezen. Is dat

is groot: een lange gang, vijf kamers,

was een nieuwe ontdekking, het werd

uiteindelijk het doel?

waarvan er drie door haar in gebruik

‘denken in klei’.

zijn. We maken eerst een rondje.

Vera: “Eigenlijk wist ik wel dat ik dat óók

Door Joke Meijer

kon. Naast het kleding ontwerpen en
maken, het tekenen, plakken en knippen,

Wensen voor
Zoetermeer

Rechts van de gang, in de keramiek-

wist ik dat klei een uitdaging zou worden.

Vera: “Nee. Elke genoteerde droom wordt

ruimte staan beelden in wording, een

Na drie jaar onderricht werd mijn werk

ook in een transparante bol verpakt.

oven en een kast met serviesgoed. De

tentoongesteld in een galerie. Het werd

De bollen worden deze zomer te water

tweede ruimte is opslag. Kasten vol

direct verkocht.”

gelaten in de Dobbeplas. Tussen de
droombollen liggen ook verlichte bollen,

kleurtjes glazuur, enkele modepoppen,
wat onderdelen van buitenprojecten. Je

Een levenlang aan het scholen,

die bij avond een mysterieus beeld

vindt hier haar ‘kunstgeschiedenis’. De

van informatica, bedrijfskunde, PR,

oproepen. De bollen worden onderling

derde kamer is een schildersatelier.

management tot de vrije academie in Den

met elkaar verbonden en hier en daar in

Haag, waar je uiteindelijk terechtkwam

de plas verankerd. Zo ontstaat een mooi

De modepoppen noemt zij ‘mijn

met je keramiek.

bollenveld op het water. Wensen voor de

personeel’ want Vera kan alles zelf.

Vera: “Altijd maar geleerd, maar dat levert

toekomst van Zoetermeer.”

Kunstenaar wilde zij worden maar

mij nu veel op. Ik kan alles zelf. Mijn eigen

geen arme kunstenaar die op een

website bouwen, financiën en belastingen

Dromen verzamelen, er zijn er nog lang

zolderkamertje zit. En daarnaast geld

regelen en projecten leiden, wat heel

niet genoeg. Hoe kom je aan zoveel

verdienen. Tekendocent worden? Dat zou

goed van pas komt bij het begeleiden van

wensen?

geld in het laatje brengen. Maar zij bleek

community-art projecten. “

Vera: “De media, de markten. Mijn zoon
probeerde het eens uit op de markt.

niet zo geschikt voor de klas. Dan maar
het bedrijfsleven in, carrière maken. Is

Je kwam Zoetermeer binnen door mee te

Hij vroeg eerst: ‘Wilt u meewerken aan

dat gelukt?

doen als gastkunstenaar aan het TERRA-

een kunstproject?’ Geen antwoord.

Vera: “Ja. Totdat ik op een moment

project De Schoutenhoek in Palenstein.

Maar vroeg hij: ‘Wilt u een wens

volkomen doordraaide. Een gezin met

Vera: “Het project in Palenstein vond ik

opschrijven, dan gooien wij hem in de

drie kinderen, een fulltime baan, en veel

zo leuk, dat het smaakte naar meer. Er

Dobbeplas?’Daarmee trok hij wel de

reistijd, was aan het eind van de jaren

lagen nog meer projecten te wachten in

aandacht en verzamelde in een half uurtje

negentig toch teveel van het goede. Je

Zoetermeer en ik wilde daar graag aan

zeventien dromen. Conclusie: wij gaan

wordt hard teruggefloten”.

meewerken. Ik ben bij TERRA gebleven.”

straks ook de straat op!”

TERRACTIEF

VAN DE REDACTIE
Om diverse redenen is de programmering van de TERRA projecten gewijzigd.

TM 27.05 DE POLDER VOORBIJ

Hiernaast vindt u een actueel overzicht van de lopende en komende projecten voor 2012.

Locatieproject met installatiekunst,

Kunstenaars die een projectidee hebben voor 2013 worden verzocht een uitgewerkte

expositie ‘50 jaar kunst in de openbare

aanvraag met begroting voor eind mei 2012 in te dienen bij het projectbureau,

ruimte’ en 1001 dromen in de voormalige

via info@terra-artprojects.com.

Vuurtorenschool. Mmv: Mariah Blue,
Annemie Bogaerts, Adri de Fluiter, Marus
van der Made, Stephanie Rhode, Marion
Vriens en Vera Zegerman.

GROEPS
EXPOSITIE

TM 27.05 za/zo van 12.00 - 17.00 uur
11.05 - 03.06 RONDLEIDEN
Hetty Arens, Joke Elzinga, Tineke Jacobs,
Aart Korsuize en Marije Mommers.in
TERRATORIUM
za/zo van 13.00 - 17.00 uur

TERRAGENDA
07.06

TERRATAFELEN
(VOOR GENODIGDEN)

02.09-23.09

RONDLEIDEN

ONWARDS

05.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO
ZOETERMEERSE KUNST
07.10 & 28.10 OPEN ATELIERDAGEN

Zee-beelden, grafische werken, ruimtelijke fotografie maar ook sumo-worstelaars
en het laatste avondmaal in textiel en was. De diversiteit van de vijf kunstenaars die
gezamenlijk de expositie RONDLEIDEN tot stand brachten is groot.

10.11 - 02.12 KERATEX ‘12
24.11 - 25.11 KUNST UIT DE KLEP

Toch is er een gemeenschappelijke deler. Alle kunstwerken houden zich bezig met het

15.12 - 06.01 REÜNIE EXPOSITIE XIAMEN

element ruimte. Dit kan de ruimte zijn die de bezoeker kan ontdekken in een landschap,
het driedimensionale effect van bloemen van was of de manier waarop bij een schilderij

COMMUNITY ART

of tekening wordt geëxperimenteerd met vlakken. Ook de ruimte van het TERRATORIUM
speelt een grote rol. Met een mix van realistisch en abstract werk in de meest uiteenlopende
vormen, kleuren en maten willen de kunstenaars de bezoekers laten zien op hoeveel

PALENSTEIN 2012:

verschillende manieren je met ruimte kunt spelen.

‘Maak de woorden wakker’
BUYTENWEGH 2012: ‘

De kunstenaars van RONDLEIDEN kenden elkaar al, maar exposeren voor het eerst als

Cesar Franck zet de toon’

groep. De groep werd samengesteld door de in Zoetermeer werkzame kunstenaar Hetty
Arens. “De kunstenaars wonen allen in of rondom Leiden”, vertelt zij. “Wij hebben elkaar
door de jaren heen op de voet gevolgd, nu is het tijd voor een nieuwe ontmoeting.”

Bezoek www.terra-artprojects.com voor

De deelnemende kunstenaars zijn: Hetty Arens, Joke Elzinga, Tineke Jacobs,

uitgebreide projectinformatie.

Aart Korsuize en Marije Mommers.
De opening van RONDLEIDEN is op vrijdag 11 mei van 17 -19 uur in TERRATORIUM

Volg Terra Art Projects:

@ZoetermeerArt
TerraArtProjects

en start met een kunstfoyer waarin de kunstenaars meer vertellen over hun werk.
De expositie is gratis toegankelijk en te bezichtigen tot en met 3 juni 2012. Geopend op
zaterdag en zondag van 13 - 17 uur.
Locatie: TERRATORIUM, 4MKB Center, Bredewater 16, Zoetermeer.

COLOFON

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:

Theo Janssen, Vera Zegerman, Joke Meijer,

Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer

Hans van Bijnen, Ton van Zeijl, Rob de Graaf

Nelly Smits (portret)

