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 KUNSTKIJKEN

Tijdens de gesprekken die TERRA momenteel met Zoetermeerse kunstenaars voert wordt veel
gesproken over kunstkijken. Veel kunstenaars zouden het nuttig vinden om diverse doelgroepen
meer te leren over de manieren waarop zij naar kunst kunnen kijken. Het is dan ook zeer
waarschijnlijk dat we dit onderwerp op een bepaalde manier in het jaarprogramma van TERRA
terug zullen gaan zien.

Zelf heb ik een nogal ingewikkelde relatie met kunstkijken. Het kent namelijk vele gradaties: van
een vluchtige blik tot het in den treure analyseren van wat je ziet.

Tijdens mijn opleiding moest ik een beeldanalyse (een zeer rigide vorm van kunstkijken) maken.
Ik verbleef een halve dag in het oude postkantoor van het Neude in Utrecht, waarbij ik elk
hoekje en kiertje analyseerde voor een verslag. Een aantal weken later kreeg ik het verslag
terug. Ik had een vier, met als toevoeging het vernietigende commentaar: ‘begrijpt er niet veel
van’. Hierna mocht ik een schilderij van Jacoba van Heemskerck analyseren. Het was een doek
met gekleurde vlakken, wat huizen en een aantal geabstraheerde zeilboten. Richtlijn voor het
aantal woorden: 3000.
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Toch zie je, wanneer je beter kijkt, veel meer dan je vluchtige blik zag. Dit kan bijvoorbeeld op
het gebied zijn van kleur- of materiaalgebruik, technieken, onderwerpen of symbolen. Mijn ideale
vorm van kunstkijken ligt ergens tussen de vluchtige blik en een werk dood analyseren. 

Een jaar later is het trouwens helemaal goed gekomen met mijn beeldanalyse. Een andere
leraar, een ander gebouw (de Domkerk) en een acht als resultaat.

Mirjam van Spelde
Medewerker programmering en PR  

  

 

DUBBELE OPENING OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER

Op 27 september is het zo ver. Het nieuwe TERRATORIUM aan de Dorpsstraat 12 opent haar
deuren! Het harde werken van de TERRA vrijwilligers heeft geresulteerd in een locatie om trots
op te zijn. Per 27 september zal het TERRATORIUM drie dagen per week open zijn: op
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 - 17 uur. Er is steeds een wisselende expositie te zien. In
de TERRA ART SHOP kan betaalbare kunst gekocht worden. Denk hierbij niet alleen aan
schilderijen, etsen, ingelijste foto's en beelden, maar ook aan sieraden, kunstkaarten en
kunstboeken.

De opening vindt plaats om 15.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Kom binnen om het
TERRATORIUM te bezichtigen en bezoek ook de expositie evergreenZ die gelijktijdig
wordt geopend.

  

  

 HET PROJECT EVERGREENZ

Een kunstproject met ouderen en iPads, het lijkt een beetje een vreemde match. Toch zijn
kunstenaar José Krijnen en Stichting Terra Art Projects ervan overtuigd dat juist deze
combinatie een boeiend maatschappelijk en kunstzinnig debat teweeg kan brengen. De
groep ‘ouderen’ is er een waar vaak voor gepraat wordt. Beleidsmakers debatteren al
sinds jaar en dag over de meest efficiënte wijze om de zorg voor deze groep te regelen.
Zij creëren en organiseren de wereld waarin de ouderen leven.

José Krijnen en Terra Art Projects vragen zich af hoe de ouderen zelf hun wereld beleven. Hoe
zien zij hun omgeving en hoe ervaren zij hun dagelijks leven? Het is een bescheiden generatie
die weinig tot niet naar buiten treedt. Men leeft en recreëert voornamelijk in en dichtbij de
woning en houdt zich veelal afzijdig van moderne communicatiemiddelen, zoals Facebook. Hoe
ziet het resultaat eruit?

Eénentwintig ouderen van woonzorgcentrum Buytenhaghe krijgen in het project evergreenZ de
handvatten om hun leefwereld te tonen. Gedurende een week fotograferen zij hun leefomgeving
met een iPad.

Vanaf 27 september 2013, wordt van iedere fotograaf één werk tentoongesteld in het
TERRATORIUM aan de Dorpsstraat. Via deze foto-expositie geven zij een visuele, intieme inkijk
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in hun leven. Zijn het de alledaagse beelden van huiskamers, spullen en bezigheden? Zien we
intieme of speciale momenten, humor of juist verveling?

 

  

  

 

NIEUW INITIATIEF

Een website waar je in één oogopslag alle informatie over kunst- en cultuuractiviteiten in
Zoetermeer kunt vinden. Dat is het doel van www.kunstencultuurzoetermeer.nl. Deze maand
werd de site officieel door stichting Terra Art Projects gelanceerd.

De website is een platform voor de promotie van de activiteiten van alle culturele organisaties in
de stad. Via de agenda kun je zien wat er op dat moment of in de toekomst te zien of te doen is.
Er zijn verwijzingen naar alle aanbieders van culturele activiteiten. Ook de Zoetermeerse
kunstenaars krijgen er de ruimte om het eigen werk en exposities te promoten. 

Hiernaast kun je op de site meer te weten komen over kunst in de openbare ruimte en over
evenementen die aan artistieke disciplines gelinkt zijn zoals podiumkunst, muziek, poëzie,
literatuur en museale presentaties. 

Zet 'm in je favorieten!

  

 IN GESPREK MET DE ZOETERMEERSE KUNSTENAARS

Begin dit jaar besloot Terra Art Projects om in gesprek te gaan met iedere Zoetermeerse
kunstenaar. De stichting benaderde eerst de kunstenaars die de afgelopen jaren bijdragen
hebben geleverd aan activiteiten en projecten. Het nieuws verspreidde zich snel. Ook
kunstenaars die nog niet eerder samenwerkten met TERRA wisten het projectbureau te vinden
voor een kennismakingsgesprek.

Na de meer dan veertig individueel gevoerde gesprekken zullen er nog veel volgen. We vroegen
de kunstenaars naar hun mening over het beleid, de projecten en de communicatie van TERRA.
Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat vindt men van het in ontwikkeling zijnde
deelnemerssysteem? Veel kunstenaars zijn bijvoorbeeld blij met de hoeveelheid communicatie
maar weten niet precies hoe de stichting organisatorisch gezien in elkaar zit. Men is enthousiast
over het idee van een maandelijkse kunstborrel op vrijdagmiddag en bijna iedereen wil kunst
beschikbaar stellen voor ‘Kunst in de etalage’.

Ook werd gesproken over de huidige activiteiten van de individuele kunstenaar. Waar zij op dit
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Ook werd gesproken over de huidige activiteiten van de individuele kunstenaar. Waar zij op dit
moment mee bezig zijn en of er nog projecten zijn waarbij ondersteuning gewenst is? Voor
projecten zijn eenentwintig ideeën geopperd. Het idee van José Krijnen voor het project
evergreenZ, dat begin dit jaar werd besproken is na een succesvolle fondsenwerving reeds van
start gegaan. Dit project resulteert in een fototentoonstelling. Ook andere ideeën zijn besproken.
Veel kunstenaars willen bijvoorbeeld meer aandacht voor ‘kunstkijken’. Het projectbureau
onderzoekt hoe zij de diverse wensen kan implementeren in haar programmering. TERRA is blij
met de goede respons en de waardevolle feedback. We kijken uit naar de komende gesprekken
en gaan actief aan de slag met de opmerkingen en projectideeën. 

 

   

 KUNST IN DE ETALAGE

Het gaat goed met het project Kunst in de Etalage. TERRA krijgt steeds meer etalages van
leegstaande winkelpanden tot haar beschikking en de Zoetermeerse kunstenaars,
vastgoedbeheerders en geïnteresseerde toeschouwers zien nu op steeds meer plaatsen het
fraaie resultaat van alle inspanningen. In het Stadshart is een tweede etalage geopend met
beelden van Marijke Ridderhof, op het Westwaarts 24-26.

Ook de plint van de nieuwbouwlocatie Schoutenhoek, van woningcorporatie Vidomes, onderging
een metamorfose. De tijdelijke galerie op Schoutenhoek 1 toont ruimtelijk werk van Fieke
Hordijk en schilderijen van José Krijnen.

Meer kunst volgt!
Kijk op de website www.terra-artprojects.com voor een overzicht van alle etalages en houd
Facebook in de gaten voor actuele ontwikkelingen. 
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KUNST BREEKT HET IJS

TERRA IN BEDRIJF biedt - de naam zegt het al - kunst aan voor bedrijven. Te huur, te koop,
huurkoop, of een workshop voor uw medewerkers: diverse vormen behoren tot de
mogelijkheden. Wist u dat kunst als geen ander middel in staat is om het gesprek op gang te
brengen? Een kunstwerk in uw bedrijf roept altijd een reactie op en kan als ijsbreker
functioneren tijdens informele en zakelijke gesprekken. Kunst roept commentaar op over
bijvoorbeeld kwaliteit en schoonheid of juist over het gebrek hieraan. Kunst stimuleert een open
en eerlijke conversatie. Dit is bevorderlijk voor de communicatieve bedrijfsprocessen. Ook een
workshop onder begeleiding van een ervaren kunstenaar heeft dit effect.

Creatief als TERRA is, kan het bijna niet anders dan dat er invulling kan worden gegeven aan
uw artistieke idee. Neem vrijblijvend contact op met TERRA via info@terra-artprojects.com.

Met het bedrijf naar kunst (leren) kijken

   

SECRETARIAAT
Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer
Contact: info@terra-artprojects.com

REDACTIE TERRAINFO
Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke
FOTOGRAFIE TERRAINFO
Nelly Smits, Peter Fakkeldij, Vera Zegerman, Natalie Vinke
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