
verkort curriculum vitae

geboren: 21 oktober 1969 Rotterdam

1992

•  netsnuK ednedleeB nav eimedacA ed naa eiduts gnavnaA 

Rotterdam (tegenwoordig Willem de Kooning Academie) 

1996

 • gnilletsnootneT  • CBK Rotterdam, Villa Alkmaer, ‘Capital’ 

‘Interview met Tony d’Amato’

 • gnilletsnootneT  • CBK Rotterdam, Nieuwe Binnenweg, 

‘Delocaties 02/Optitheek live’ – ‘Kaart van de lucht boven Rotterdam’

1997

 • muidnepitstratS  • Stichting Fonds Beeldende Kunst, 

Vormgeving en Bouwkunst

 • thcardpostehcS  • Zoetermeer,  

'ontwerp voor fietstunnel in Zoetermeer'

1999

 • gnilletsnootneT  • Westergasfabriek, Gashouder, ‘KunstVlaai’ 

onderdeel van ‘Uitgelicht 3’ – ‘Met applaus van 45.000 man’

 • thcardpo/gnilletsnootneT  • RAI, ‘KunstRai 1999’ onderdeel van 

‘Uitgelicht 3’ – ‘Het grootste werk van de KunstRai’

 • thcardpostehcS  • Gemeente Zwijndrecht, kunstwerken voor 

twee rotondes – ‘Formula One Show Off’ en ‘Gratis koffie’

 • gnilletsnootneT  • CBK Rotterdam, Nieuwe Binnenweg,  

‘Meester & leerling’ – ‘Formula One Show Off’  

 • thcardpostehcS   • De Grift en PBK Mondriaan Stichting (SKOR),  

kunstwerk bij kliniek voor verslaafden – ‘Welkom‘

2000

 • tietivitcaneveN  • Gastlessen, Willem de Kooning Academie

• Tentoonstelling • Nederland Architectuur Instituut, ‘Het Stadion’ 

 – ‘Stadion voor 17,5 miljoen mensen‘

 • muidnepitssisaB  • (Stichting Fonds Beeldende Kunst, 

Vormgeving en Bouwkunst)

2001

•  Tentoonstelling/opdracht • Brains Unlimited/Galerie Mamma 

‘UrbanTetris’ tentoonstelling in de buitenruimte van Amsterdam,   

– diverse concepten, oplossingen voor (toekomstige) problemen in 

de woningbouw en stedelijke ruimte.

 • thcardpO  • Gemeente Zoetermeer,  

website ‘www.onzeboomgaard.nl’,  

i.s.m. Ronald in ‘t Hout, Arienne Boelens en Pieter van Kemenade.

• pahcstnecoD  •  2e-, 3e- en eindexamenjaar autonome beeldende 

kunsten, Willem de Kooning Academie Rotterdam. 

september 2001 tot juli 2003

2003 

 • thcardpO  • Jeanne van Heeswijk - 'Langs de lijn van de toekomst' 

- concept,  ontwerp en verantwoording voor de aankleding evene-

ment op sportveld 'De toekomst' in Gorinchem. 

•  Schetsopdracht • Gemeente Utrecht/Beyond,  

ontwerp autowasplaats (Wapla's)

•  Tentoonstellingen/opdracht • Gemeente Zaanstad/Fluxus,  

‘A sweet car named desire’ 

- event in de stad en bij de opening 

- inrichting tentoonstelling en aankleding buitenzijde garage Zwart 

- tentoonstelling in Zaans museum 

2004

 • muidnepitssisaB  • (Stichting Fonds Beeldende Kunst, 

Vormgeving en Bouwkunst)

• Opdracht • PWAD, ontwerp inrichting nieuwe studio

• Opdracht • Jeroen Allart, ontwerp en ontwikkeling lichtbakken

voor kunstproject.

2005 - 2010

• Supergoed • eigenaar: meubelontwerp, product ontwikkeling, 

inrichtings opdrachten en kunstprojecten
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