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 My first artwork

Ik heb een aantal jaar verlangend gekeken naar kunstwerken die ik best permanent in mijn
omgeving zou willen hebben. Toch kocht ik nooit wat. Maar dat veranderde vorige week…

Mijn vriend en ik zijn in januari verhuisd van de wijk Palenstein naar de wijk Buytenwegh. Het
oude flatje was ons studentikoze paleisje. Het was er knus en gezellig en niets paste echt bij
elkaar. In ons huis was geen ‘echte’ kunst te vinden. Er hingen een paar canvas schilderijen,
een New York  poster en een Betty Boop plaat. De muren waren oranje en bruin en bovendien
niet al te groot. Een kunstwerk zou in deze setting niet tot zijn recht komen.

Ons nieuwe huis is anders. Het is een licht huis met lichte muren en de huisraad is net wat beter
op elkaar afgestemd. Ik beloofde mezelf plechtig dat ik dit huis niet vol zou hangen met Leen

TERRA ART PROJECTS <info@terra-artprojects.com>
Aan: info@natalievinke.nl
TERRAINFO 05.13

 

25 mei 2013 10:39



Bakker meuk en opgekrulde postertjes. Na vier maanden waren de muren nog steeds leeg.

Het schijnt een impulsactie te zijn, het kopen van een kunstwerk. Een soort instinctieve
aandrang om van het werk jouw bezit te maken. Vaak vind ik een werk interessant, uitdagend
en een knap staaltje vakmanschap. Toch voelde ik nooit die sterke aandrang. Maar toen ik dit
kunstwerk zag klopte het meteen. Het onderwerp, de stijl, de kleuren en het formaat spraken op
een dusdanige manier tot mij dat ik direct (oeps, vergeten thuis te overleggen) tot aankoop ben
overgegaan. Het werk komt hier perfect tot zijn recht. En gelukkig denkt mijn vriend er net zo
over!

Mirjam van Spelde
Medewerker programmering en PR  

  

 “César Franck zet de toon in Buytenwegh”

Onthulling wijkmuseum Het Metrum en muurschilderijen

Vanaf begin 2011 onderzoekt Stichting Terra Art Projects hoe het gebied rondom de César
Franckrode in de wijk Buytenwegh op een artistieke manier aantrekkelijker, veiliger en beter
zichtbaar kan worden. Het gebied werd onder de noemer ‘César Franck zet de toon’
omgevormd tot hét culturele centrum van de wijk. Het gebied is nu een heus buitenmuseum dat
qua sfeer is geïnspireerd op de tijd van César Franck.

Op 16 mei heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van wijkmuseum Het Metrum en
negen muurschilderijen. Wethouder cultuur, Hans Haring, opende het wijkmuseum en sprak met
de dertig 'kunstenaars' uit groep 5/6 van OBS De Watersnip. De portretten die zij onder
begeleiding van Hetty Arens en Marijke Wijgerinck schilderden, zijn nu te zien in Het Metrum.

Nieuwsgierig? Bezoek het wijkmuseum en bewonder de muurschilderijen in Buytenwegh, 24 uur
per dag, 7 dagen per week. Neem afslag (blok) 7 vanaf de Muzieklaan en ga rechts langs de
sportzaal het gebied in. In de loop van het jaar zullen er wisselende exposities van wijkbewoners
en scholieren te zien zijn. Zodra het weer het toelaat wordt het beeldmerk van het project nog
aangebracht bij de entree van het gebied. Dan is de toon pas écht gezet!
 

     

  

 Kunst in de etalage

In de zoektocht naar podia om kunst te presenteren kwam TERRA op het idee om hiervoor
leegstaand vastgoed in de publieke ruimte van Zoetermeer te benutten. De leegstaande winkels
ontsieren de Dorpsstraat en het Stadshart en geven het winkelgebied een negatief imago.
De afgelopen maanden was het projectbureau in gesprek met vastgoedeigenaren en makelaars
om de mogelijkheden te onderzoeken om kunst in te zetten als middel om de leegstaande
locaties fraaier te presenteren. Het eerste resultaat is vanaf vrijdag 24 mei te zien op
Dorpsstraat 161-163. Hier worden kunstwerken gepresenteerd van Gerart Kamphuis en Joke
Meijer. Meerdere locaties volgen binnen een maand, dus houd uw ogen open voor kunst! Een
officiele opening van het project 'kunst in de etalage' zal in juni plaatsvinden.
 



  

 Een ondernemer gaat niet met pensioen

“Ik vind het belangrijk om te laten zien en ervaren dat kunst inspiratie kan bieden voor het
ondernemerschap en dat kunst ook ondernemen is.”

Aan het woord is Wolfram Querfurth. In zijn bedrijfspand Q-idee BV bevindt zich het Q-seum
Artfactory. Een gastatelier/museum aan de Industrieweg 5 te Zoetermeer.

Zelf noemt hij de realisatie hiervan een oude droom. Hij toont daar zijn eigen werk waarin zijn
fascinatie voor structuur en textuur zichtbaar wordt. Wolfram schaart zich hiermee onder de
beeldend kunstenaars in Zoetermeer.

Maar gasten biedt hij ook ruimte. Terra Art Projects realiseerde in dit atelier niet alleen grote
werkstukken zoals de landschappen voor het community art project in de wijk  Buytenwegh,
maar mag tevens gebruik maken van de opslagruimte. 

Tijdens het werk aan dit wijkproject was Terra bijna dagelijks getuige van het tot stand komen
van werkstukken van Wolfram. Veel werk ontstaat uit verpakkingsmateriaal, restanten uit de
oude zeefdrukkerij of uit zijn jarenlange verzamelwoede. Wolfram is een ideeënman. Alles kan
hij gebruiken: zonwering, schapenhekjes, fotoprints, elektriciteitsdraad, fietsonderdelen,
kartonnen kokers, bijzondere papiersoorten of combinaties hier van.

Maak eens een afspraak voor een rondleiding.
Q-seum Artfactory, Wolfram Querfurth (Q-idee) 
Industrieweg 5, 2712 LA Zoetermeer, info@q-idee.nl. 
 

Wolfram Querfurth bij een van zijn installaties

  

 INSCHRIJVEN VOOR KERA-MIX 2013

De expositie KERA-TEX, die in 2011 en 2012 door TERRA werd georganiseerd, is inmiddels



een begrip geworden. Tientallen geselecteerde beroepskeramisten toonden hun visie op de
relatie die keramiek en textiel met elkaar kunnen aangaan. Deze verkooptentoonstellingen
trokken totaal ca. 1700 bezoekers.

In 2013 dagen we de keramiekkunstenaars uit om een stapje verder te gaan voor KERA-MIX.
We verlaten de combinatie van keramiek en textiel en geven de kunstenaars volledig de vrijheid
om klei te combineren met materiaal naar keuze (textiel is natuurlijk niet uitgesloten). Keramiek
dient wel een prominente rol te spelen in het werk.

De verkooptentoonstelling loopt dit jaar van 2 t/m 24 november 2013. In deze periode zijn we 4
weekenden open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Locatie 2013
Dit jaar hebben we weer een spannende nieuwe locatie voor de presentatie van de
kunstwerken, midden in het centrum van Zoetermeer. Vastgoedbeheerder Rodamco stelt een
hele etage van een nieuw, leegstaand kantoorpand in winkelcentrum Stadshart ter beschikking.
De uitstraling van de expositieruimte is strak, modern en een tikje industrieel, met prachtig
daglicht. Bij uitstek geschikt voor de expositie dus. 

Inschrijving 2013
Ben je keramist en wil je meedoen aan KERA-MIX? Inschrijven kan tot 5 juni 2013 via
keramix@terra-artprojects.com. Vermeld hierbij je naam, adres en website en stuur twee foto’s
van relevant werk mee. 

De selectie vindt plaats op de ingezonden foto’s en op beoordeling van foto’s op je website. Er
worden maximaal 50 deelnemers geselecteerd.

Kijk voor meer informatie op onze website.

Boven: de nieuwe locatie in het Stadshart Zoetermeer
Onder: een impressie van KERA-TEX 2012 

  



 

 

 

Kiwanis Zoetermeer de Hoop bezoekt Terra Art Projects

Serviceclub Kiwanis De Hoop is een groep zakelijke professionals die iets terug willen doen voor
de maatschappij. Gezelligheid en netwerken hebben zij hoog in het vaandel staan. De huidige
leden komen uit diverse beroepsgroepen. Zij zetten zich met Kiwanis in voor de medemens, en
voor het kind in het bijzonder. Dit doen zij door het bijeenbrengen van geld (fundraising) via de
organisatie van activiteiten. Het bijeengebrachte geld wordt uitgeven aan goede doelen. Een
Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van
het individuele lid voor ogen.

Op donderdag 16 mei bezochten zij het project 'César Franck zet de toon' van Terra Art
Projects. Voor deze gelegenheid vond TERRA onderdak in de Jongerenkeet van MOOI!, waar
directeur Natalie Vinke voor de bezoekers een presentatie hield over de community-art
projecten van TERRA. En natuurlijk van het project in Buytenwegh in het bijzonder. 

Het gezelschap was onder de indruk van de breedte waarin TERRA zich manifesteert. Van
expositie, experiment, projecten in de buitenruimte, community-art tot bedrijfsevenementen en
kunstuitleen. TERRA is weer een aantal ambassadeurs rijker...
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