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 In your face!

Wanneer je een product wilt verkopen heeft het geen zin om dit te verstoppen in een stoffig
keldertje. De consumerende homo-sapiens wordt nou eenmaal graag en gemakkelijk in woord
en beeld verleid. 

Het is daarom zaak om te laten zien wat je te bieden hebt en je product te presenteren aan het
publiek. Ook culturele instanties hebben steeds meer door dat de meeste potentiële bezoekers
niet paranormaal begaafd zijn en van gene zijde de agenda doorkrijgen. Zelfs het meest
fantastische project moet aan de man worden gebracht. De culturele consument heeft een
prikkel nodig om tot bezichtigen en bezoeken over te gaan. Maar hoe kunnen we effectief
prikkelen?
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Moeten we net als de commerciële bedrijven keiharde acties in het leven roepen? Gaan we
spammen en onze nieuwsbrieflezers dagelijks stalken met berichtjes over niets? Gaan we
tussen de Telegraaf- en Veronicaverkopers in het Stadshart staan? Of moeten we net als een
overenthousiaste kledingverkoper achter onze bezoekers aanlopen om het assortiment aan te
prijzen?

Het zullen vast effectieve methoden zijn. Ze worden immers al jaren toegepast. Maar TERRA
zou zich niet prettig voelen bij het promoten van projecten via ‘gemaakt’ enthousiasme. Toch
zullen we in deze tijden commerciëler moeten gaan denken en slimmer promoten. Een
persberichtje alleen is niet meer genoeg. Met nieuwe media en een goed en divers netwerk kom
je al een heel eind. Ook is het zaak om letterlijk dichter bij de doelgroep te komen. Daarom trekt
TERRA onder de noemer TERRA Centraal de binnenstad in. Met mooie kunstzinnige etalages
willen we de bezoekers prikkelen. Shop, haal een broodje en bekijk daarna een leuke expositie!

Mirjam van Spelde
Medewerker programmering en PR  

  

 Bezoek de expositie 3-DIMENSIONAAL van Marus van der Made
Kom naar de Kunstfoyer op 7 april!

Op zaterdag 17 februari vond de opening plaats van de expositie 3-DIMENSIONAAL, Marus van
der Made. De opening werd druk bezocht.De tentoonstelling, die tot en met 28 april te
bezichtigen is in het Stadsmuseum, laat de recente ontwikkelingen in het oeuvre van de
kunstenaar zien, zoals een installatie die speelt met licht- en schaduweffecten. Opvallend is
bovendien de kistjesreeks, waar de kleur goud in toegepast wordt.

De stijl waarin de kunstenaar werkt, noemen we concrete of abstract-geometrische kunst. In
deze kunst domineren wiskundige vormen zoals vierkanten, rechthoeken, driehoeken en cirkels
en worden over het algemeen de primaire kleuren rood, blauw en geel toegepast. Het geheel
ademt planmatige orde, zakelijkheid en rationaliteit.

Burgemeester Charlie Aptroot en Piet Augustijn, conservator hedendaagse kunst van het
Gorcums Museum, verzorgden het openingswoord. “Marus van der Made is een bijzondere
Zoetermeerse kunstenaar”, aldus Aptroot. “Hij is erg creatief, maar ook productief en exact. In
het verleden heeft hij zich regelmatig ingezet voor het culturele leven in de stad. Hij geeft zijn
ongezouten mening maar doet dit altijd ‘fair’.” Augustijn merkt op dat het werk van Van der Made
er ‘bedrieglijk eenvoudig’ uitziet. “De onderliggende structuur is echter zeer complex. De
kunstenaar geeft een eigen invulling aan de stroming.”

Kunstfoyer
Op zondag 7 april van 15.00-17.00 uur komt u alles te weten over de kunstenaar en zijn werk.
Ook kunt u uw eigen vragen stellen. Hoe maakt Marus bijvoorbeeld zo’n enorm kunstwerk en
waarom kiest hij voor primaire kleuren? Iedereen is welkom en de toegang bedraagt slechts 1
euro. Locatie: Stadsmuseum Zoetermeer.
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 Persoonlijk contact met de Zoetermeerse kunstenaar

Zoals de meeste bezoekers en kunstenaars weten, zet Stichting Terra Art Projects zich al vele
jaren in voor de lokale en ondernemende professionele kunstenaars. 

TERRA wil vanaf 2013 het contact met kunstenaars die wonen en/of werken in Zoetermeer
intensiveren. Dit doet zij onder andere, door de programmering meer op hen af te stemmen. Zo
probeert TERRA meer centrale expositiemogelijkheden te creëren voor de individuele
kunstenaar, bijvoorbeeld in leegstaande panden in de Dorpsstraat. Ook gaat TERRA met de
Zoetermeerse kunstenaar in gesprek. De komende maanden beginnen de informele
gesprekken, waarbij onder andere wordt gesproken over het beleid, de communicatie en de
mogelijkheden voor projecten. Samen met de kunstenaars wil TERRA zich blijven ontwikkelen
tot een zo inspirerend mogelijke organisatie.

Ook nieuwe professionele kunstenaars zijn welkom. Stuur een e-mail naar info@terra-
artprojects.com als je uitgenodigd wilt worden voor een gesprek. Natuurlijk is dit e-mailadres er
ook voor de bezoekers van TERRA die een vraag, opmerking of tip willen insturen over de
projecten.

  

 TERRA schenkt wandvullende compositie aan 4MKB-Center

Als aandenken aan het creatieve jaar dat TERRA in het 4MKB-Center doorbracht, heeft de
stichting een grote compositie geschonken aan 4MKB en haar partners. Het kleurrijke doek is
het resultaat van een ontmoeting tussen de Zoetermeerse kunstenaar Rob de Graaf en twee uit
Xiamen (China) afkomstige kunstenaars, de heren Wang en Xiu. 

Het materiaal en de abstracte beeldtaal van Rob de Graaf vormden bij dit experiment de
uitdaging voor de klassiek geschoolde Chinese kunstenaars. De roze compositie is het resultaat
van deze interactieve samenwerking.

TERRA-vrijwilliger én 4MKB-concierge Karel Lengkeek zorgde voor de montage van het doek.

Wij hopen dat het doek blijvend zal bijdragen aan creatieve samenwerkingen in het 4MKB-
Center.

Vlnr: Patrick Bennink, Natalie Vinke, Karel Lengkeek, Remko Batelaan en Ed Boutkan.

  

 De voorbereidingen voor wijkmuseum 'Het Metrum' zijn in volle gang.

Terwijl buiten de sneeuwvlokken neerdwarrelen en de narcissen bloeien, wordt er in de
werkplaats van de firma Kasteel in Zoeterwoude hard gewerkt aan wijkmuseum 'Het Metrum'.
Dit ontwerp van Hetty Arens vormt het centrale onderdeel van het community-art project 'César
Franck zet de toon', in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer.

Vorig jaar werd in workshops met leerlingen van de scholen aan de César Franckrode, met
cliënten van Reakt en door mensen van Piëzo gewerkt aan het expositiemateriaal. Het komende
jaar zal dit in wisselende exposities in de kubus tentoongesteld worden. 

In de loods van Q-idee wordt door kunstenaars Hetty Arens, Marijke Wijgerinck en Joke Meijer
vormgegeven aan muurschilderijen. Geïnspireerd door de tijd van César Franck maakten
leerlingen van het ID-college ontwerpen voor romantische landschapsschilderijen. Deze worden
nu door de kunstenaars op de panelen geschilderd. Ze worden hierbij geholpen door de
vrijwilligers van TERRA, die uiteindelijk ook de panelen aan de muur zullen bevestigen.

Samen met bewegwijzering en een groot beeldmerk (ontwerp Patrick Lijdsman) zal het gebied
in het voorjaar zijn omgetoverd tot een culturele ontmoetingsplek in de wijk.
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in het voorjaar zijn omgetoverd tot een culturele ontmoetingsplek in de wijk.

  

 

 

 

Samson regeltechniek kiest nieuwe kunstcollectie

Bij het naderende einde van de contractperiode, koos Samson regeltechniek voor verlenging
van het huurcontract met TERRA IN BEDRIJF. In januari 2012 werd tijdens een feestelijke
bijeenkomst de eerste collectie door het personeel samengesteld. Ook voor de nieuwe
huurperiode werd hun inbreng gevraagd. Dit resulteerde in wisseling van ongeveer de helft van
de bestaande collectie. De meest populaire kunstwerken blijven tenminste nog een jaar de
werkplekken sieren. Bij Samson regeltechniek hangt werk van Xander Breumelhof, John
Henniger, Gerart Kamphuis, José Koebrugge, Heleen de Lange en Joke Meijer.

  

werk van Xander Breumelhof en John Henniger (R)
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Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke
FOTOGRAFIE TERRAINFO
Nelly Smits, Theo Janssen, vandermadesart, John Henniger, Henk Arens
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