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KUNSTMAAND

Veronique Vaessen ontwikkelde een nieuwe look voor de kunstmaand die
voortaan elk jaar in een andere kleurstelling de communicatiemiddelen zal sieren

Vorig jaar bezochten ruim vierhonderd bezoekers de overzichtsexpositie van Zoetermeerse kunst in het TERRATORIUM. Dit is een
goede manier om een indruk te krijgen van het werk van de lokale beroepskunstenaars, waarna gericht een bezoek aan de open
ateliers kan worden gebracht. De goede reacties op de overzichtsexpositie, de open atelierdagen en de nevenactiviteiten hebben
TERRA doen besluiten om oktober voortaan om te dopen tot kunstmaand. Verschillende activiteiten worden op een overzichtelijke
manier aangeboden en kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Kijk kunst, maak kunst en schaf eventueel een kunstwerk aan!

UITGESPROKEN
Kikker in lijst

gemaakt en wordt geduid, altijd objectief

bewegen. Toen ik mijn hand weer open

gepresenteerd?

deed was het kikkertje dood. Welke
lijst doen we om het plaatje van het

Tijdens mijn werkzaamheden voor

Framing werd het alternatieve woord.

meisje en de dode kikker? Een schattig

TERRA kom ik een schilderij met een

Je erkent hiermee dat er een ‘lijst’ om

lijstje van onschuld, goede bedoelingen

kikker tegen. De kikker bevindt zich in

een beeld is geplaatst. Een lijst die vele

en verdriet of een slonzige lijst van

een helblauwe omgeving. Ik vind de

vormen, maten en kleuren kan hebben

onterechte toe-eigening en moord?

kikker mooi. Tijdens een wandeling

en daarmee de visie op het beeld kan

in Putten kom ik kikkers tegen. Het is

beïnvloeden. Door het kikkerschilderij

donker, nat en de paartijd is duidelijk

denk ik ook aan een vakantie in Frankrijk.

aangebroken. Ik moet zigzaggen om

Ik was een jaar of acht en had twee

ze te ontwijken en vind het maar gore
beesten. Het dier is hetzelfde maar

vlechten. Die vlechten gingen zo lang
Volg ons op facebook: www.facebook.com/TerraArtProjects of twitter @
mogelijk mee omdat ik kammen pijn

de context is anders, en bovendien

vond doen. Tijdens die vakantie vond

doordrongen van mijn subjectiviteit.

ik een kikkertje. Het was een schattige

Ook in de kunstwereld wordt er steeds

kleine kikker en ik had geen huisdieren.

kritischer naar het woord context

Dit werd mijn huisdier, en ik hield het

MIRJAM VAN SPELDE

gekeken. Is de omgeving waarin

kikkertje stevig in mijn hand. Maar na

Medewerker PR en Programmering

bijvoorbeeld een oud meesterwerk werd

een tijdje voelde ik het diertje niet meer

bij Terra Art Projects

ART IN ACTIE (1)

Links:
Mons in aktie tijdens
Cultuur Lokaal
Rechts:
Recent schilderij van
Mons

I like art

van zijn emotie. Niet alleen in het thema, maar ook in structuur

Kunstenaar Andries Mons heeft een nieuwe website en dat

en kleurgebruik: laag over laag, pasteus en een voorkeur voor

mag de wereld weten! Om zijn site te promoten verkleedde

sterke kleuren. Het resultaat is krachtig werk dat een beroep

de kunstenaar zich als de Mad Hatter uit Alice in Wonderland

doet op de beschouwer die vrij is zijn eigen interpretatie te

en daagde het publiek van Cultuur Lokaal uit om met hem

geven aan de gelaagdheid van de structuren in samenspel met

op de foto te gaan. De foto’s kunnen via de website worden

de vertellende elementen.

gedownload naar Facebook. De foto met de meeste ‘likes’
wint een bezoek aan het atelier en een schilderles. De

Verf is niet het enige medium dat Mons hanteert om zijn ideeën

winnaar wordt in oktober bekend gemaakt.

in tastbare vorm om te zetten. Tekeningen, bouwsels, collages,
beelden, fotografie, schrijfsels. Het zijn middelen om zijn inspiratie

“Ik wilde iets leuks doen om mijn website www.mons.nu te

te visualiseren. Het is onderdeel van een proces, een zoektocht

promoten en toen kwam het festival voorbij”, vertelt Mons. “Ik

naar het juiste middel om zijn ideeën te concretiseren.

ben van mening dat kunst ook best iets theatraals mag hebben.
Met kunst bezig zijn is voor mij een ‘way of life’, die niet stopt

Naast autonoom werk voert Mons ook werk in opdracht uit,

bij het maken van schilderijen. Ik schrijf, maak decors en ben

zowel voor particulieren als openbare instellingen en bedrijven.

bezig met theater. Juist de verschillende disciplines en media

Uiteenlopend van ‘Meisje met de parel’, een getrouwe kopie van

trekken mij aan.” De kunstenaar kreeg een hoop reacties op

het originele werk van Vermeer in Hotel Vermeer in Delft, of een

zijn ludieke actie. “Ik ben met veel mensen op de foto geweest,

wandschildering in het Stadsmuseum Zoetermeer, tot portretten

soms zelfs met hele groepen. Ook vond een live interview

van dieren zoals het schilderij van de Koe.

plaats voor radiozender ZoetermeerFM. Het was een geslaagde
actie en ik vond het ook erg leuk om te doen. Je stapt even uit

Intiemer zijn de naaktportretten die hij in opdracht maakt.

je eigen wereldje en komt in zo’n outfit overal mee weg!”

Vrouwen in verschillende fases in hun leven worden door Mons
vastgelegd; een erotisch portret of een momentopname in het

Kunstenaar Mons

leven van een vrouw, zoals zwangerschap of een ingrijpende
gebeurtenis die tekenend is voor verandering in het vrouwelijk

Mons is altijd op verkenning. Zoekend naar de juiste vorm.

lichaam. Het oog van Mons voor de essentie die achter de

Zijn kennis van materialen en technieken zijn de instrumenten

metamorfose van het menselijk lichaam schuilgaat, resulteert in

die hij hanteert om zijn verhaal te vertellen. Hij schakelt tussen

een portret dat niet alleen een weergave is van het lichaam zelf,

hyperrealisme en abstractie en soms ontmoeten deze stijlen

maar vooral de emotionele lading die hierin verborgen is.

elkaar. Inspiratie doet hij op in zijn directe omgeving, of put hij
uit de herinnering aan een plaats, een droom, een verlangen.

Mons is een kunstenaar die door zijn veelzijdigheid continue op

Terugkerende thema’s zijn de natuur, dieren, vrouwen, geboorte

kruisingen staat waar hij keuzes zou kunnen maken. Maar hij

en dood.

heeft ervoor gekozen dat niet te doen. De variatie in zijn werk
geeft hem juist zijn vrijheid en is belangrijk in zijn verkenning

Mons levert een continue strijd om de juiste vorm te vinden

naar nieuwe vormen en technieken om zijn ideeën en emoties te

om zijn verhaal te vertellen. Zijn schilderijen zijn altijd een uiting

vertalen naar zijn verhaal. (bron: www.mons.nu)

TERRACTIEF

5-28.10.2012
Overzichtsexpositie Zoetermeerse kunst
Thema: Ontwikkeling
TERRATORIUM, 4MKB Center,
Bredewater 16 (wijk Meerzicht), Zoetermeer
Met werk van: Hetty Arens, Jackie Bouw, Xander Breumelhof, Marjon Cordes,
Ria van Dijk, Lydia van Domburgh, Masoud Gharibi, Yvon Grevers,
Johnny van der Hansz, John Henniger, Fieke Hordijk, Gerart Kamphuis,
Friederike Kimmerle, Jurgen Klaassen, Jan Knoester, José Koebrugge, Constance Kokkeel,
Lucy de Kruijf, Elly Lagendijk, Heleen de Lange, Xandra Lapperre, Lody van Leeuwen,
Karel Lengkeek, Debora Makkus, Joke Meijer, Marja Milo, Andries Mons, Anneke Otten,
Lucie van der Plas, Wolfram Querfurth, Marijke Ridderhof, Eva van Steenbergen,
Marjolein van de Velde, Tilly Wils, Vera Zegerman, Marian van Zomeren-van Heesewijk

Opening: 5.10 | 17.00 uur
Open in de weekenden van 13.00 - 17.00 uur
Gratis toegang

Affordable Art Wall
met kunstwerken tot
maximaal €150.-

7+28.10.2012
Open ateliers | 13.00 - 17.00 uur

4MKB Center, Bredewater 16, Zoetermeer

Kosten € 5,00 per deelnemer/workshop
Materialen worden verstrekt. Opgeven vóór
22.10 via info@terra-artprojects.com o.v.v.
naam, leeftijd, telefoonnummer.
Verassende monoprints
Samen met kunstenaar Gerart Kamphuis
maak je een kunstwerk door te experimenteren met druktechnieken. De resultaten
zijn altijd verrassend en je kunt meer dan
je denkt. Heb je lef en ben je niet bang voor
vieze handen? Geef je dan op!
Tijd: 09.30–12.00 uur
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Creatieve workshops (vanaf 18 jaar)
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Jackie Bouw | Zuliani, Industrieweg 28
Xander Breumelhof | Azobehout 24
Marjon Cordes | Ateliers Londenstraat
Ria van Dijk | Dorpsstraat 99A | alleen 7.10
Masoud Gharibi | Galerie Het vijfde seizoen, Rokkeveenseweg 2
Yvon Grevers | Eemland 14 | alleen 7.10
Johnny van der Hansz |Juweellaan 59A
Fieke Hordijk | Ateliers Londenstraat
Gerart Kamphuis | Ateliers Londenstraat
Friederike Kimmerle | Marsmanhove 208 | alleen 28.10
Constance Kokkeel | Stadhoudersring 5 | alleen 7.10
Lucy de Kruijf | Beelaertspark 6, Benthuizen
Xandra Lapperre | Juweellaan 48
Lody van Leeuwen | Stadhoudersring 5 | alleen 7.10
Karel Lengkeek | Bredewater 16
Marus van der Made | Vlamingstraat 28 | alleen 28.10
Joke Meijer | Dorpsstraat 99A
Marja Milo | Dorpsstraat 99A
Lucie van der Plas | Van Boisotring 67 | alleen 7.10
Wolfram Querfurth | Industrieweg 5 | alleen 7.10
Marjolein van de Velde | Ateliers Londenstraat
Tilly Wils | Ateliers Londenstraat
Vera Zegerman | Atelier Natalie Vinke, Chroomstraat 42
Marian van Zomeren-van Heesewijk | Tintlaan 96 | alleen 28.10
Expositie Ateliers 1819 | NH Hotel, Danny Kayelaan 20
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Boogie Woogie en de fiets
Kun jij in een schilderij geïnspireerd op
het kunstwerk Victory Boogie Woogie van
Mondriaan één of meerdere fietsen schilderen? Natuurlijk! Ga onder begeleiding van
kunstenaar José Koebrugge aan de slag met
lijnen, vlakken en fietsen en maak je eigen
meesterwerk.
Tijd: 12.15-14.45 uur

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Zoetermeer,
Fonds 1818, K.A. van Daalen en zn. BV, LEAS Bureau voor zorgvernieuwing,
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Een experimentele mix
Tijdens de workshop van Lydia van Domburgh
ga je aan de slag met verschillende technieken. Experimenteer op doek met verf en een
diversiteit aan materialen. Je kunt werken
via een afgesproken thema of je fantasie vrij
spel geven. Jij bepaalt het resultaat.
Tijd: 15.00-17.30 uur

www.terra-artprojects.com | www.kunstencultuurzoetermeer.nl
Volg ons op facebook: www.facebook.com/TerraArtProjects of twitter @zoetermeerart

ART IN ACTIE (2)
José Krijnen in Sterren op het Doek
Een aantal maanden geleden opende de Zoetermeerse
kunstenaar José Krijnen haar mailbox. Tot haar verassing
trof zij daar een e-mail aan met een uitnodiging voor het
televisieprogramma ‘Sterren op het Doek’. “Ik vond alleen al
een hele eer om uitgenodigd te zijn”, vertelt Krijnen. “Ik stuurde
een e-mail terug, werd gebeld en binnen anderhalve week zat
ik in het DeLaMar Theater in Amsterdam! Krijnen krijgt pas in
Amsterdam te horen wie zij zal gaan portretteren. Het blijkt
André van Duin. “Een erg aardige en warme man”, vertelt zij.
De kunstenaar is momenteel bezig met het ontwikkelen van
haar serie spelende mensen. “Ik wilde ook tijdens Sterren op
het Doek iets schilderen dat bij mij past. Ik had een aantal
dobbelstenen en een speeldoosje meegenomen. Eerst maakte
ik een aantal schetsen van het gezicht van André van Duin.
Hierna kregen we de mogelijkheid om foto’s te maken. Later
ben ik in mijn atelier aan de slag gegaan met de foto’s en de
schetsen. Uit dit materiaal ontstonden drie nieuwe schetsen.”
De beste schets werd de basis voor het definitieve werk, dat
binnen anderhalve week klaar moest zijn. “Na een week kwam
Hanneke Groenteman naar mijn atelier. Ze is hier een paar
uur geweest en ik heb veel uitgelegd over mijn werk. Ook had

nog het moeilijkst was! De kunstenaar is blij dat zij mee heeft

ik veel aandacht besteed aan mijn atelier. Het was een leuk

gedaan. “Ik heb het erg naar mijn zin gehad en kreeg leuke

gesprek maar ik was wel een beetje teleurgesteld toen ik het op

reacties. De komende tijd zal ik verder gaan met het schilderen

televisie zag. Je hoort weinig over bijvoorbeeld mijn schilderstijl

van spelende mensen. Mijn doel is om de werken dynamischer

en je ziet ook niet veel van mijn atelier terug.

te maken. Eerst werkte ik geheel vanaf een foto. Nu kijk ik een
keer naar de foto en leg deze dan weg. Zo probeer ik het werk

Uiteindelijk koos André van Duin voor een ander werk. “Je ziet

levendiger te maken. Het spelen is wat ik wil laten zien!”

het niet in de uitzending maar hij zei dat het een te modern
werk is dat niet past bij zijn interieur. Daar is verder natuurlijk

Ben je kunstenaar en heb je ook iets te melden voor deze

niet zo veel aan te doen. Je merkte dat hij het heel moeilijk

nieuwe rubriek ART IN ACTIE? Mail dit dan naar:

vond om te kiezen. Ik denk dat het keuzemoment voor hem

info@terra-artprojects.com

TERRAGENDA
05.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO
ZOETERMEERSE KUNST

COMMUNITY ART
PALENSTEIN 2012:
‘Maak de woorden wakker’

07.10 & 28.10 OPEN ATELIERDAGEN

BUYTENWEGH 2012: ‘

10.11 - 02.12 KERATEX ‘12

Cesar Franck zet de toon’

Bezoek www.terra-artprojects.com voor uitgebreide projectinformatie.

COLOFON

Volg Terra Art Projects:

@ZoetermeerArt
TerraArtProjects

SECRETARIAAT:

REDACTIE TERRAINFO:

BEZOEKADRES TERRATORIUM:

Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer

Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke

4MKB Center

CONTACT: info@terra-artprojects.com

FOTOGRAFIE TERRAINFO:

Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

DIRECTIE PROJECTBUREAU:

Nelly Smits, Mons, José Krijnen

(op afspraak of tijdens openingsuren)

Ed Boutkan, Natalie Vinke

