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Een uitgave van Terra Art Projects

Kunstliefhebbers hebben alleen aanstaand weekend nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de Zoetermeerse 

Kunstmaand. Diegenen die zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen zaterdag hun eigen artistieke ambities waarmaken in één 

van de aangeboden workshops. Er kan zaterdag- en zondagmiddag nog een bezoek worden gebracht aan de overzichtsexpositie én 

Affordable Art Wall. Op zondag 28 oktober wordt de kunstmaand afgesloten met een open atelierdag, waarbij u als bezoeker meer 

dan welkom bent bij de deelnemende ateliers. Op pagina 2 van deze TERRAINFO leest u de details.

Namenstress

Ik heb een leuk interview met een 

kunstenaar en alles verloopt vlotjes. 

We knikken instemmend wanneer we 

het met elkaar eens zijn en lachen af en 

toe wat. Maar dan wordt er door mijn 

gesprekspartner verwezen naar een 

andere kunstenaar. Hoopvol wordt er 

mijn kant opgekeken, maar er volgt geen 

blijk van herkenning. Nee, die kunstenaar 

ken ik niet. 

Ik heb echt niet zitten slapen in 

de collegebanken. Er zijn genoeg 

kunstenaars genoemd en ik heb er 

ook genoeg onthouden. Een van de 

leraren uit het eerste jaar liet ons zelfs 

een overzichtsboek van achthonderd 

pagina’s uit het hoofd leren. Een van zijn 

andere drillmethoden bestond uit het 

aanwijzen van willekeurige studenten om 

vervolgens met een angstaanjagende 

blik te roepen: “Wanneer is je oma 

geboren? Wanneer ging Napoleon 

dood?”. 

Maar het mocht niet baten. Mijn prioriteit 

lag niet bij het stampen van namen 

maar bij inspiraties, ontwikkeling, stijlen, 

kleurgebruik en technieken. Toch krijg 

ik af en toe rode wangen wanneer ik 

schoorvoetend moet bekennen dat er 

geen belletjes gaan rinkelen. In onze 

maatschappij is het  namelijk ‘not done’ 

om toe te geven dat je iets niet weet, 

zeker niet als het binnen je vakgebied 

ligt. Dat hebben we afgelopen jaar wel 

gezien tijdens de Nixon en Jablabla-

drama’s. Soms herken ik een kunstenaar 

toch wanneer ik zijn werk zie, andere 

keren niet. Dan leer ik weer wat bij.  

Ik vind het wel best. De harddisk in mijn 

brein heeft nou eenmaal niet genoeg 

opslagruimte voor alle kunstenaars door 

de eeuwen heen. 

LAATSTE KANS!

UITGESPROKEN

MIRJAM VAN SPELDE  

Medewerker PR en Programmering 

bij Terra Art Projects 

Een gedeelte van de rijk gevulde Affordable Art Wall



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

Open 27 en 28.10 van 13.00 - 17.00 uur 
Gratis toegang

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Zoetermeer, 
Fonds 1818, K.A. van Daalen en zn. BV, LEAS Bureau voor zorgvernieuwing, 
Pilatusdam Mens & Organisatie, Antivlam Brandbeveiliging, 4MKB Center.

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

Affordable Art Wall 
met kunstwerken tot 

maximaal €150.-

28.10.2012
Open ateliers | 13.00 - 17.00 uur
01› Jackie Bouw | Zuliani, Industrieweg 28
02›  Xander Breumelhof | Azobehout 24
03› Marjon Cordes | Ateliers Londenstraat
04› Masoud Gharibi | Galerie Het vijfde seizoen, Rokkeveenseweg 2
05› Johnny van der Hansz |Juweellaan 59A
03› Fieke Hordijk | Ateliers Londenstraat
03› Gerart Kamphuis | Ateliers Londenstraat
06› Friederike Kimmerle | Marsmanhove 208 
07› Lucy de Kruijf | Beelaertspark 6, Benthuizen
08› Xandra Lapperre | Juweellaan 48
09› Karel Lengkeek | Bredewater 16
10› Marus van der Made | Vlamingstraat 28 
11› Joke Meijer | Dorpsstraat 99A 
11› Marja Milo | Dorpsstraat 99A   
03› Marjolein van de Velde | Ateliers Londenstraat 
03› Tilly Wils | Ateliers Londenstraat 
12› Vera Zegerman | Atelier Natalie Vinke, Chroomstraat 42
13› Marian van Zomeren-van Heesewijk | Tintlaan 96 
14› Expositie Ateliers 1819 | NH Hotel, Danny Kayelaan 20
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LAATSTE WEEKEND!

TERRACTIEF



Dobberende dromen op de Dobbe 
 

De afgelopen maanden kregen de inwoners van Zoetermeer 

de kans om onderdeel uit te gaan maken van het project 

‘1001 Dromen’, georganiseerd door Stichting Terra Art 

Projects. Zoetermeerders konden hun wens voor de stad of 

zichzelf kenbaar maken. Het resultaat zal op 2 november in 

1001 plexiglazen bollen te water worden gelaten in De Dobbe. 

 

Het project begon samen met de activiteiten rondom 

‘De Polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar Groeistad’. Een 

aantal bollen worden ’s nachts verlicht. Het project werd 

bedacht en begeleid door kunstenaar Vera Zegerman en 

ondersteund door Floravontuur Promotie Zoetermeer en de 

woningbouwcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes. 

De dromen werden onder andere verzameld in de Dorpsstraat 

en het Stadshart. Ook verzamelde de kunstenaar de dromen 

tijdens workshops voor jongeren, activiteiten voor ouderen en 

op scholen.  

 

Geïnteresseerden konden een droom opschrijven voor zichzelf, 

anderen of voor de stad. Deze dromen werden gescand, 

gevouwen en op de website www.1001dromen.net geplaatst. 

Daarna werden ze met behulp van vrijwilligers ‘ingebold’ en 

dichtgeplakt. “Als er zoveel dromen bij elkaar liggen, dan móet 

daar wel iets goeds uit voortkomen”, vertelt de kunstenaar. “We 

gaan uit van de positieve kracht van al die wensen bij elkaar.  

De meeste mensen die ik sprak reageerden enthousiast. 

Sommigen vertelden me geen dromen te hebben. Toch kwam 

er uiteindelijk al pratend wat naar voren. Ik bracht de mensen 

zo in contact met  hun dromen, die varieerden van de loterij  

 

 

winnen tot mooie wensen voor verbeteringen in Zoetermeer, 

vrede in de wereld of samen gezond oud worden.” 

 

“Midden op straat raakte ik aan de praat over heel persoonlijke 

zaken. Ik heb ook vaak gezegd: “Ik heb niet de macht om de 

dromen te laten uitkomen, het enige dat ik kan doen is elke 

droom veel aandacht geven in de hoop dat het helpt”. Het 

dromenproject maakte veel los bij mensen. Ik had niet verwacht 

dat het project zoveel emoties en verhalen zou opleveren. Het is 

mooi om te zien dat er gesprekken ontstaan en je mensen aan 

het denken kunt zetten.” 

 

Alle participanten en geïnteresseerden zijn welkom tijdens de 

officiële opening op vrijdag 2 november om 17.00 uur in het 

Stadsmuseum (Dorpsstraat 7). Hierna krijgt het gezelschap 

de mogelijkheid om buiten het resultaat te bekijken. De bollen 

blijven ongeveer twee maanden liggen. 

 

COMMUNITY ART

Kom naar de officiële opening op vrijdag  
2 november om 17.00 uur in het Stadsmuseum 
(Dorpsstraat 7). Na het officiële deel gaan we 
gezamenlijk buiten het resultaat te bekijken.  
 
Nieuwsgierig naar de dromen?  
Kijk op www.1001dromen.net

ONTHULLING

http://www.1001dromen.net


BINNENKORT: KERA-TEX 2012

Klei en textiel, al duizenden jaren belangrijke materialen 

voor het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen. Nog 

steeds weten kunstenaars nieuwe invalshoeken met deze 

materialen te vinden. Tijdens de expositie  KERA-TEX 

2012, georganiseerd door Hetty Arens en Vera Zegerman in 

samenwerking met Terra Art Projects zal de combinatie van 

de twee disciplines laten zien dat keramiek en textiel anno 

2012 nog steeds in staat zijn het publiek te verwonderen. 

 

De achtentwintig door Terra Art Projects geselecteerde 

beroepskeramisten zullen hun visie tonen van de relatie die 

keramiek en textiel met elkaar kunnen aangaan. Elk zullen zij 

gedurende vier weekenden maximaal vijf werken exposeren 

in de expositieruimte TERRATORIUM in 4MKB Center in 

Zoetermeer, van klein figuratief werk tot grote abstracten, 

volledig ontworpen met klei en textiel. 

 

Traditioneel en experimenteel 

Vorig jaar bleek KERA-TEX een groot succes. In totaal trok 

de verkoopexpositie meer dan duizend bezoekers in vier 

weekenden. Zowel de organisatie als de deelnemers waren 

zeer tevreden. Meer dan voldoende reden om van KERA-TEX 

een terugkerend evenement te maken. De grote hoeveelheid 

exposanten zal wederom zorgen voor veel diversiteit.  

 

Er werden geen beperkingen opgelegd wat betreft grootte en 

onderwerp en iedere keramist was vrij het thema op een eigen 

manier te interpreteren. Zo zullen er exposanten zijn die de 

combinatie op een meer traditionele manier zullen uitvoeren, 

zoals in de vorm van vazen. Sommige keramisten zullen zich 

laten inspireren door textielpatronen of textiel afdrukken in klei 

al vóór het gebakken wordt.  

 

Het idee voor KERA-TEX bestond al langer, en werd geboren 

vanuit de passie van de initiatiefnemers. Vorig jaar ging er voor 

hen een grote wens in vervulling. Het was bijzonder om te zien 

dat er meer keramisten waren die de uitdaging aandurfden. 

Een expositie gewijd aan het vervaardigen van een kunstwerk 

met zowel keramiek als textiel is uniek, en was voor KERA-

TEX 2011 nooit eerder gepresenteerd in de Benelux. Dit jaar 

wordt de expositie gepresenteerd op een nieuwe locatie en 

zal de sfeer wat intiemer zijn. Bijzonder is dat een groot deel 

van de werken die te zien zullen zijn, speciaal voor deze 

verkoopexpositie werd vervaardigd. 

 

De taal van keramiek is bijzonder, omdat je er vele kanten mee 

op kunt. De klei vraagt echter ook veel geduld van de keramist 

tijdens het maakproces, omdat deze bij verkeerd behandelen 

al snel kan vervormen of stuk kan gaan. Ook de bewerking van 

gebakken of ongebakken klei vergt veel concentratie. KERA-

TEX 2012 zal laten zien hoe een ambachtelijk proces heel goed 

samen kan gaan met het experiment. De expositie zal het 

boeiende resultaat tonen van contrast en contact. Dit maakt 

KERA-TEX 2012 voor iedereen de moeite van het bezoek 

waard. 

 

De feestelijke opening van de expositie zal plaatsvinden op 

zaterdag 10 november om 16.00 uur.  

Hierna is de expositie t/m 2 december elk weekend geopend 

van 13.00 tot 17.00 uur. Adres: 4MKB Center Bredewater 16, 

(wijk Meerzicht), Zoetermeer.

UITGELICHT

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, Joke Meijer, Vera Zegerman

COLOFON

TERRAGENDA

27.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO  

 ZOETERMEERSE KUNST 

28.10 OPEN ATELIERDAGEN

10.11 - 02.12  KERATEX ‘12 Volg Terra Art Projects:

 @ZoetermeerArt 

   TerraArtProjects

COMMUNITY ART

02.11 17.00 u ONTHULLING

 1001 Dromen

2012 BUYTENWEGH 2012

 ‘Cesar Franck zet de toon’

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


