
OKTOBER 2013

TERRAINFO is een uitgave van stichting
Terra Art Projects en verschijnt minimaal
8x per jaar.

 

 

  

   
Nieuw TERRATORIUM operationeel na
drukbezochte opening.  

Een evaluatie van de museumexposities
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Oktober kunstmaand 2013

 
Kunst in het Stadshart, binnenkort een hele
etage vol keramiek!  

Kunst zet aan tot verdieping!
 

 

 I LOVE KERAMIEK

In november is het KERA-MIX tijd. Dit jaar mogen de 39 deelnemers het keramiek combineren
met een materiaal naar keuze, waardoor er nog meer diversiteit zal zijn! Die diversiteit is
typerend voor hoe ik keramiek zie. Je kunt zoveel kanten op met het ruwe product en het
eindresultaat en je kunt de voorwerpen ook op zoveel verschillende soorten manieren
verwerven en presenteren.

Vroeger maakte ik altijd creaties van witte zelfdrogende Das klei, dat ik elk jaar standaard voor
sinterklaas kreeg. Mijn broertje kreeg altijd de bruine versie. Dat was nou eenmaal zo. Mijn
favoriete plek om keramiek te kopen is de kringloopwinkel, waar je het in alle soorten en maten
kunt vinden (en binnen mijn budget, ook niet onbelangrijk).

Mijn eerste kunstdeal was het verkopen van een beschilderde en gesigneerde schaal uit de
kringloopwinkel. Ik kocht hem voor drie euro en verkocht hem via marktplaats voor vijftig. Wat
was ik trots (en rijk!).

Keramiek is tijdloos en kan praktisch elke gewenste vorm aannemen.
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Het kan heel fijn zijn maar ook zeer ruw, bijna rechtstreeks ‘uit de klei getrokken’. Keramiek past
in een ‘gezellig chaotische’ ruimte maar kan ook hét pronkstuk zijn in een minimalistisch
interieur. Na mijn ode is het denk ik wel duidelijk: I love keramiek. Ik ben dan ook zeer benieuwd
naar de KERA-MIX creaties van 2013. Zelf ben ik met mijn Das-asbak helaas niet geballoteerd.
Onterecht natuurlijk, dus als je hem tijdens je bezoek aan de expositie toch ergens ziet staan,
dan heb ik geen idee hoe hij daar is beland…

 

Mirjam van Spelde
Medewerker programmering en PR

Noot van de redactie: Mirjam is op 8 oktober bevallen van een gezonde dochter: Elize Sophia.  

  

 

DRUKBEZOCHTE OPENING OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER

Op vrijdagmiddag 27 september stond het publiek in de rij. Het verkeer in de Dorpsstraat
passeerde stapvoets nummer 12. Wat bracht zoveel publiek op de been? Een dubbele opening.
Zowel het nieuwe TERRATORIUM als de tentoonstelling evergreenZ trok veel bezoekers. 

Een oud winkelpand is ere hersteld. Aan het begin van de Dorpsstraat tegenover het
stadsmuseum bevindt zich nu het informatiepunt en de expositieruimte van Terra Art Projects.
Het TERRATORIUM.

De openingsexpositie ‘evergreenZ’ een project van kunstenaar José Krijnen, bevat fotowerken
van bewoners van Woon- en zorgcentrum Buytenhaghe. Zij fotografeerden onder leiding van
deze kunstenaar hun dagelijkse bestaan met de iPad. Niet alleen de bewoners waren bij de
opening aanwezig. Ook burgemeester Charlie Aptroot was al vroeg in gesprek met deze
‘kunstenaars’ van de tentoonstelling. Na een informatieve toelichting op het project door José
Krijnen, opende de burgemeester ‘evergreenZ’.

Naast de tentoonstellingsruimte biedt het TERRATORIUM de Terra Art Shop. Een kleine winkel
met betaalbare kunst. Wekelijks geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11-17 uur.
EvergreenZ zal tijdens deze openingstijden en op de zondagen van 13-17 uur, tot 27 oktober te
bezichtigen zijn. Daarna gaat de tentoonstelling reizen. Informatie hierover is te lezen op
www.evergreenz.nl.
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 OKTOBER KUNSTMAAND
OVERZICHTSEXPOSITIE 

Bij de opening van de overzichtstentoonstelling op 4 oktober gaf wethouder Van Leeuwen het al
aan: “Als leek, zie ik hier eigenlijk niet het verschil tussen cursist en professioneel kunstenaar,
maar dat zegt vooral iets over mijzelf. Cultuur, daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik sta hier
vanwege de afwezigheid van mijn collega, de cultuurwethouder Hans Haring. Met de uitleg bij
de rondleiding door Natalie Vinke van Terra Art Projects ben ik wel verrast door deze
tentoonstelling.”

Vooral het initiatief ‘inspiratie’ in de samenwerking tussen cursist en kunstenaar sprak haar erg
aan. Deze samenwerking was nieuw bij de tentoonstelling dit jaar. Negen professionele
kunstenaars werkten als coach met negen cursisten van het CKC. Dat leverde soms een
verrassend resultaat op.

De opening werd opgeluisterd door pianomuziek van Franklin van der Vlies, een van de
cursisten van de muziekafdeling van het CKC. In het atrium en in de benedenruimte van het
cultuurcentrum hangt en staat het werk van veertig Zoetermeerse kunstenaars afgewisseld met
werk van negen cursisten. Bij elk gecombineerd werkresultaat hangt een kort verslag over deze
samenwerking. De tentoonstelling is de hele maand oktober te bezichtigen tijdens de
reguliere openingstijden van het CKC en elke zaterdag en zondag van 13-17 uur. Elke
zondag is er live-muziek van 15 - 17 uur.
 

OPEN ATELIERDAGEN OP 5 EN 6 OKTOBER

Mee- en tegenvallers 
Uit de reacties van zeven kunstenaars over de open atelierdagen, blijkt de mate van succes ook
dit jaar weer heel verschillend. Bij ateliers buiten de route van het centrum bleek het
bezoekersaantal matig (30 perdag). Wat opviel was de betrokkenheid bij en interesse in het
werk van de kunstenaars.

In de publiciteit rondom de open atelierdagen zou volgens sommige kunstenaars meer aandacht
mogen zijn voor bijvoorbeeld nieuwe ateliers. Het blijft ingewikkeld om de hoeveelheid informatie
duidelijk te communiceren. De organisatie zal hier zeker oog voor hebben bij een volgende
editie. Positief was het merendeel over de samenwerking met de CKC-cusristen. Iets meer tijd
voor de samenwerking had fijner geweest. 
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KUNST IN STADSHART ZOETERMEER

Dinsdagochtend tien uur. Plaats: regiokantoor van Unibail-Rodamco aan het
Promenadeplein in Zoetermeer. Een korte kennismaking met Marie Louise de Koster,
marketing manager.

Terra Art Projects onderzocht vorig jaar de mogelijkheden om kunst te exposeren in etalages
van leegstaande winkelpanden. In het Stadshart en in de Dorpsstraat. Unibail-Rodamco noemt
dit ‘camouflage van de leegstand’, een prachtige samenvatting. Unibail-Rodamco beheert het
grootste deel van de winkelpanden in het Stadshart. 'Kunst in de etalages' bleek een prachtige
vondst om een leegstaand winkelpand in het Stadshart een betere uitstraling te geven. Terra Art
Projects en Unibail-Rodamco vonden elkaar in deze nieuwe expositievorm.

Marie-Louise: “Het is nog niet eerder vertoond in Stadshart Zoetermeer. Zoetermeer heeft
landelijk gezien niet zoveel winkelleegstand. Maar om het Stadshart voor de bezoeker
aantrekkelijk te houden, was dit een zeer welkome oplossing. Er zijn al enkele etalages
ingericht. Soms bleek de kunst slecht zichtbaar door het getinte glas van de etalageruit. Unibail-
Rodamco zorgde voor een oplossing. Marie-Louise: “Vanaf de winkelstraat waren de getoonde
beelden slecht te zien. Je zag voornamelijk je eigen spiegelbeeld. Wij hebben in samenwerking
met Terra Art Projects de ruimte voorzien van goede verlichting. Nu staan de mensen stil voor
de etalage.”
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Leegstaande kantoorruimte kan ook worden benut voor exposities. Zo zal er binnenkort de
expositie KERA-MIX plaatsvinden in het kantoorpand boven de Media Markt. Marie-Louise:
“Communicatieve ondersteuning vond ook plaats bij het zoeken naar lege kantoorruimtes. Mijn
afdeling betreft het winkelbeheer. De afdeling kantoorbeheer is ondergebracht bij mijn collega.
En ook daar waren mogelijkheden.”

Op de website www.stadshart.nl werd uitgebreid aandacht besteed aan deze invulling van de
leegstand. Hopelijk een ludieke oplossing voor andere centra. Terra Art Projects heeft plannen
om een kunstroute uit te zetten. Beschrijvingen over de getoonde kunst in de diverse etalages,
gekoppeld aan de etalages in de Dorpsstraat en het Stadshart. Zo ontstaat een creatieve
verbinding tussen de twee winkelcentra.

Nieuwe coördinator project 'Kunst in de etalage'

Per 1 oktober verzorgt Sylvia Essenberg de coördinatie van 'Kunst in de etalage' voor het
projectbureau. Sylvia is na een reis van twee jaar door Afrika neergestreken in Zoetermeer. Zij
hoopt met de werkzaamheden voor TERRA Zoetermeer beter te leren kennen. Sylvia volgde de
opeleiding tot autonoom beeldend kunstenaar bij Kade Ateliers in Utrecht.

Het e-mailadres van Sylvia is: s.essenberg@terra-artprojects.com

  

 

 

 

KUNST VERDIEPT

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 bijvoorbeeld dat kunst in uw bedrijf aanleiding kan zijn tot verdieping?

Kunst roept op tot een gesprek. Een conversatie ontstaat over technieken, kleurgebruik en
kwaliteit maar ook over onderwerpen. Veel van deze onderwerpen zijn uit het leven gegrepen en
geven aanleiding tot een diepere discussie. Ook een workshop kan gericht zijn op het benutten
van de inhoudelijke werking van kunst. Aan de hand van kunst kunnen op een luchtige manier
persoonlijke of zakelijke inzichten worden verkregen.

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

x-msg://243/#top


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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