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Van het twaalfde kalenderjaar van deze eeuw is inmiddels alweer meer dan de helft verstreken. Veel lezers zullen deze en komende 

maand warmere (en wellicht minder regenachtige) oorden opzoeken om van een welverdiende vakantie te genieten. Maar laten 

we de eerste helft van het jaar niet vergeten. Vanaf januari is TERRA in samenwerking met kunstenaars en andere partners weer 

druk geweest met het realiseren van de missie, visie en doelstellingen. De stichting wordt hierbij sinds mei geholpen door de nieuw 

samengestelde Raad van toezicht, die bestaat uit Helmut Beckhuis, Monique Plantinga, Ton van Zeijl en Rob de Graaf. In deze 

TERRAINFO blikken we terug op het afgelopen half jaar en lichten we toe wat u na de zomer nog van TERRA kunt verwachten.  

In september zal het programma van TERRA continueren met de experimentele expositie Onwards. Tot dan! 

De A van achterdochtig

Ik kom graag in een bepaalde winkel.  

In verband met reclame  mag ik natuurlijk 

niet zeggen welke winkel. De naam begint 

met een A en goedkoper bestaat niet.

Nou hebben ze een indeling gemaakt 

die ervoor zorgt dat je praktisch altijd 

langs de afdeling komt met verfspulletjes 

en canvasdoeken, al dan niet bedrukt. 

De meest prachtige wanddecoratie 

passeert daar de revue. Nieuw zijn de 3D 

schilderijen. Daar zeg ik liever niets over.  

Afgelopen week was ik weer in de A. 

Wanneer ik langs het onvermijdbare 

schap loop  valt mijn oog op een wel 

heel hoge prijs voor a-begrippen. 

Bijna dertig euro voor een middelgroot 

schilderij met een leuk bloemstilleven. 

Er zijn verschillende versies, de een wat 

aantrekkelijker dan de ander en volgens 

het label handgeschilderd. Wanneer ik het 

schilderij in folie oppak blijken het er zelfs 

twee te zijn. Hoe kunnen schilderijen voor 

zo’n prijs worden gemaakt? Doek, verf 

en werktijd voor minder dan vijftien euro 

(want vervoer en winstmarge A)?  

En de werken lijken ook nog eens enorm 

op elkaar.  

Zit er ergens in een achterkamertje een 

miskende gefrustreerde kunstenaar te 

pezen met blaren op zijn handen en 

een voorhoofd waar het zweet vanaf 

stroomt? Worden de doeken in fabrieken 

in lagelonenlanden beschilderd? Of wordt 

de consument  toch ergens in de maling 

genomen?  

De aanwezige verkoopster kijkt me een 

beetje glazig aan bij de vraag of zij dan 

misschien weet wie de kunstenaar is. 

Nee, dat weet ze niet. Mocht u het weten 

dan hoor ik het graag! Of zullen we maar 

gelijk de Keuringsdienst van Waarde 

inschakelen?
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Pleinschildering Palenstein, project  ‘Maak de woorden wakker’



UITGELICHT

Het nieuwe TERRATORIUM 

De ruimte in het 4MKB Center werd in 

januari 2012 officieel betrokken en er 

werd direct een doorstart gemaakt met 

de expositie Zoetermeer maar anders, 

een succesvolle foto expositie van de 

werkgroep Fotowerk. De surrealistische 

taferelen en het laagdrempelige karakter 

van het medium wisten ook tijdens deze 

doorstart veel bezoekers te trekken. Dit 

resulteerde in een grotere bekendheid 

van TERRA en van de werkgroep. Ook 

werd er iedere dag een foto online 

getoond via de nieuwssite Zoetermeer 

Dichtbij.  

 

In februari werd onder de titel 

LEVENSGROOT de serie Rise 

van de Zoetermeerse kunstenaar 

Debora Makkus geëxposeerd in het 

Stadsmuseum. Ook waren er een aantal 

portretten en stillevens te bewonderen. 

De organisatie lag in handen van 

TERRA en werd gefaciliteerd door het 

Stadsmuseum. Het was de eerste keer 

dat het Stadsmuseum en Stichting 

Terra Art Projects op deze manier 

samenwerkten. Vele bezoekers waren 

onder de indruk van de kwaliteit van het 

werk en de presentatie. Het werd de 

meest drukbezochte kunstexpositie in 

het Stadsmuseum ooit. Het concept zal 

volgend jaar een vervolg krijgen.  

 

Diversiteit en achtergronden 

In het 4MKB Center volgden twee 

exposities waarbij kunstenaars 

gezamenlijk exposeerden. Dezelfde 

insteek, maar totaal anders qua 

onderwerp en uitwerking. In maart betrof 

het de expositie DEVIANT, die de kunst 

toonde van Dylan Eijkes, Rosa Verloop 

en Stephan Muis. Zij werden uitgenodigd 

door TERRA en gaven hier enthousiast 

gehoor aan. De kunstwerken vulden 

elkaar goed aan in hun onderwerpen en 

uitstraling. Sommige bezoekers vonden 

de werken wat te heftig, terwijl anderen 

juist op een positieve manier werden 

geprikkeld door wat ze zagen. 

 

Hoewel de kunstwerken elkaar goed 

aanvulden bestond er per kunstenaar 

ook een specifieke eigen visie. Deze visie 

kwam naar voren via expositieteksten 

maar ook via een nieuw concept in de 

uitvoering van de kunstfoyer, waarbij de 

kunstenaars werden geïnterviewd over 

hun werkproces, inspiratiebronnen, visie 

enzovoorts. Het aanwezige publiek werd 

tijdens het gesprek ook uitgenodigd om 

vragen te stellen. Dit resulteerde in veel 

aanvullende vragen en een aantal pittige 

discussies die het inzicht in de werken en 

kunst in het algemeen vergrootten. 

 

Ook tijdens de daaropvolgende expositie 

RONDLEIDEN vond de kunstfoyer op 

deze manier plaats, dit keer met vijf 

Leidse kunstenaars. De kunstenaars van 

RONDLEIDEN toonden zeer divers werk. 

Er was ook een duidelijke overeenkomst 

te vinden in de relatie met het thema 

‘ruimte’. Het resultaat vormde een 

visueel aantrekkelijk geheel, waarbij ook 

de individualiteit goed zichtbaar was.  

De kunst was breed toegankelijk. 

Interessant was het om te zien hoe 

verschillend de voorkeuren waren van de 

bezoekers. 

 

Vanaf linksboven met de klok mee: Deviant (Stephan Muis, Dylan Eijkes en Rosa Verloop)  TERRATAFELEN, Deviant,  
Zoetermeer, maar anders, Rondleiden (Aart Korsuize), 4MKB Center



Bedrijfsleven 

Het contact met het bedrijfsleven werd 

geïntensiveerd. In de eerste plaats 

gebeurde dit door de participatie van 

TERRA aan het 4MKB concept. Door 

de locatie van het TERRATORIUm 

in het 4MKB Center, de exposities 

en het contact met de ondernemers 

zijn nieuwe concepten ontstaan en 

gunstige samenwerkingsverbanden 

gecreëerd. TERRA organiseerde 

een personeelsavond voor Samson 

Regeltechniek, waarbij het personeel zelf 

een keuze mocht maken ten aanzien van 

de samenstelling van de kunstcollectie 

die Samson via TERRA IN BEDRIJF 

ging huren. Ook vond in samenwerking 

met Pilatusdam Mens en Organisatie 

de tweede succesvolle editie plaats 

van TERRATAFELEN. Tijdens een diner 

met zang, dans en dichtperformances 

spraken zestig kunstenaars en 

ondernemers over de raakvlakken van 

hun vak. 

 

Vuurtorenschool 

TERRA was in de eerste helft van het jaar 

niet alleen actief in het TERRATORIUM 

maar betrok tijdelijk ook een tweede 

locatie. Op 27 maart vond de officiële 

opening plaats van de festiviteiten 

rondom ‘De Polder Voorbij, Zoetermeer 

50 jaar groeikern’. De bijdrage van 

Terra Art Projects bestond uit het 

artistiek gebruik van de voormalige 

Vuurtorenschool aan de Leidsewallen.  

Drie maanden lang waren er diverse 

exposities te zien, zoals de installaties 

van een zestal kunstenaars en een 

expositie over kunst in de openbare 

ruimte. De laatste maand werd er zelfs 

een extra expositie over stedelijke 

ontwikkeling toegevoegd door de 

gemeente. Ook vonden er diverse 

activiteiten en lezingen plaats, waaronder 

de kunstenaarslezing van Stichting 

VKCZ en uitreiking van de Gemma Smid 

Architectuurprijs.  

 

Met de opening van de exposities is 

startte ook het participatieproject 1001 

dromen, een project van kunstenaar Vera 

Zegerman. Op diverse manieren worden 

Zoetermeerders uitgenodigd om hun 

droom of wens voor de stad of zichzelf 

en/of hun omgeving in één zin samen 

te vatten. Wanneer er 1001 dromen 

zijn verzameld zullen deze gezamenlijk 

in plexiglazen bollen te water worden 

gelaten in de Dobbe.  

 

TERRA is erg tevreden met het  inhoude-

lijke resultaat en het bezoekersaantal. 

Door de samenwerkingsverbanden (met 

het Stadsmuseum en de gemeente), 

de professionele bijdragen van de 

kunstenaars, inzet van de vrijwilligers,  

de aanhoudende aandacht van de media 

en de bewegwijzering ter plaatse wisten 

zowel gerichte bezoekers als toevallige 

passanten de weg naar de school te 

vinden. 

Vanaf linksboven met de klok mee: Workshops Cesar Franck zet de toon, De polder voorbij (Adri de Fluiter), TERRATAFELEN,  
De polder voorbij (Marus van der Made), Levensgroot (Debora Makkus). Onder: project 1001 Dromen (Vera Zegerman).



BEZOEKADRES TERRATORIUM: 

4MKB Center 

Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer 

(op afspraak of tijdens openingsuren)

SECRETARIAAT:

Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer

CONTACT: info@terra-artprojects.com

DIRECTIE PROJECTBUREAU: 

Ed Boutkan, Natalie Vinke

REDACTIE TERRAINFO: 

Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke

FOTOGRAFIE TERRAINFO: 

Nelly Smits, Theo Janssen, Richard Jetten, 

Petrie Coomans, Genoveef Lukassen. 

COLOFON

TERRAGENDA

02.09-23.09  ONWARDS 

05.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO  

 ZOETERMEERSE KUNST 

07.10 & 28.10 OPEN ATELIERDAGEN

10.11 - 02.12  KERATEX ‘12

24.11 - 25.11 KUNST UIT DE KLEP

15.12 - 06.01  REÜNIE EXPOSITIE XIAMEN

Volg Terra Art Projects:

 @ZoetermeerArt 

   TerraArtProjects

COMMUNITY ART

PALENSTEIN 2012: 

‘Maak de woorden wakker’  

BUYTENWEGH 2012: ‘

Cesar Franck zet de toon’

Community Art  

Sinds begin 2011 onderzoekt Terra 

Art Projects hoe het gebied rondom 

de César Franckrode op een artistieke 

manier aantrekkelijker, veiliger en 

beter vindbaar kan worden. Een 

belangrijk onderdeel in dit plan is de 

expositiekubus. Deze grote kubus werd 

ontworpen door kunstenaar Hetty Arens 

en zal een prominente plek krijgen in het 

gebied. In de kubus zal werk worden 

geëxposeerd dat door de kinderen, 

jongeren en volwassenen in de wijk werd 

gemaakt. Het eerste onderwerp is ‘Het 

portret’ in de meest ruime zin.  

 

In het voorjaar werden verschillende 

leeftijdsgroepen uitgenodigd om 

kunstzinnig aan de slag te gaan met 

kunstenaars Hetty Arens en Marijke 

Wijgerinck. Zij hebben gewerkt met 

diverse materialen, zoals verf, textiel, 

keramiek en rubber.  

 

Ook in andere wijken zijn de resultaten 

van de community art projecten 

zichtbaar geworden. Zo werd het 

kunstwerk Samen Sterk onthuld. Dit 

werk bestaat uit tientallen bordjes van 

keramiek die onder leiding van Vera 

Zegerman door inwoners van Palenstein 

werden gedecoreerd. Het werk werd 

opgehangen aan de buitengevel van 

het Participatiecentrum.  Ook het 

project Maak de Woorden Wakker 

wordt hier na de dichtworkshops 

steeds meer zichtbaar, vooral via de 

grote kleurrijke pleinschildering. In het 

Participatiecentrum is nu bovendien 

Stichting ParticipARTe te vinden.  

De wens van de stichting om verder 

te professionaliseren en een continu 

programma te kunnen draaien wordt 

samen met TERRA uitgewerkt in de vorm 

van begeleiding. 

Links: resultaten van de workshops 

project César Franck zet de toon. 

 

We gaan door! TERRA doet haar uiterste 

best om ook in de tweede helft van het 

jaar een goed programma te presenteren. 

Dit begint met de opening van de 

expositie Onwards op 2 september. 

Natuurlijk zullen ook de Zoetermeerse 

overzichtsexpositie en de open 

atelierdagen weer plaatsvinden. Deze 

zullen dit jaar worden aangevuld door 

een nevenprogramma met workshops en 

een experiment om kunst aan de man te 

brengen via ‘affordable art’.  

Ook zal de tweede editie van 

KERA-TEX plaatsvinden, waarbij 

keramiekkunstenaars wederom de 

meest uiteenlopende combinaties 

tonen van keramiek en textiel. Eind 

2012 zal bovendien de reünie expositie 

Xiamen plaatsvinden. De uitwisselingen 

tussen de Nederlandse en de Chinese 

kunstenaars hebben veel interessant 

werk opgeleverd. Sommige kunstenaars 

pasten hun stijl en werkwijze na de reis 

zelfs drastisch aan! 

 

Voor de meest recente informatie over de 

divers exposities kunt u de TERRAINFO, 

de website en Facebook in de gaten 

houden. Ook in de lokale kranten kunt 

u actuele informatie vinden. Wij hopen 

er samen met u ook in het najaar een 

succes van te kunnen maken!

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

http://www.terra-artprojects.com

