Curriculum vitae
Sarah Barkmeijer
Beeldend kunstenaar
Workshop docent en coach in beeldende kunst

Brouwersstraat 74
2013 WP Haarlem
06-15504300
www.sarahbarkmeijer.nl

Opleiding
2000-2005

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
Afgestudeerd op de afdeling 3D.

2008-2009

Kunst media en technologie, Faculteit HKU in Hilversum.
Propedeuse behaald op de afdeling Digital Videodesign.

Mijn drijfveer
Graag deel ik mijn inzichten en kennis over het scheppingsproces, de waarde van
creativiteit en het belang van creatief denken, aan volwassenen, studenten en kinderen.

Technieken en kennis
-Tekenen, schilderen, multimedia, fotografie.
-3D technieken, mallen, gips, keramiek, bronsgieten, installaties.
-Video design: regie, filmen, editen, animatie.
-Computer: Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, After Effects, Premiere pro.

Docent beeldende kunst
(in de leeftijdscategorie van 4 t/m 99 jaar)
oktober 2021januari 2022

Docent 2D bij de SvJT op de KABK
Een periode van drie maanden ter vervanging van Willem Moeselaar. De leerlingen begeleiden
naar hun eindexamen en vervolg jaar op de KABK en de kerst beoordeling.

september 2021februari 2022

Atelierdagen op de basisschool De Ridderslag in Gouda
Een schoolbreed kunstproject van Atelier Sarah Barkmeijer: Alle klassen krijgen vier ochtenden
atelier lessen. In deze vier lessen neem ik de klas mee in het scheppingsproces van een kunstwerk.
We starten met een leeg vel waarna, aan de hand van een ‘woorden tapijt’ een thema wordt
uitgekristalliseerd waarna iedere klas een kunstwerk ontwikkeld; van fotografie project, installatie
tot kunstenaarsboekjes of ruimtelijk beeld.
Ateliers Westerdok educatie
Verschillende activiteiten:

2007 - 2021

Ateliers Westerdok volwasseneneducatie
Ontwikkeling module ‘Hoe ontwikkel ik een idee.’ voor het vervolg jaar. Stoomcursus Photoshop.
Masterclass ‘Gipsen beelden’, ‘Paper-art’. Cursus ‘Mix van technieken’ vanaf 2013 tot 2021.

2007 - 2021

Kinderakademie
Meerjaren leerlijn voor kinderen met inspiratie uit de hedendaagse kunst.

2011 en 2012

VMBO Calvijn Junior collegeAmsterdam
Talentklassen ‘kunstvak’

2010

Digi youngstars
Computer animatie, Photoshop en After Effects

2010 - 2021

Vakantiekunstweken op het Westerdok
Vrije kunstprojecten van één week waar kinderen het scheppingsproces van begin tot eind konden
meemaken. De vrijheid van expressie en verbeeldingskracht in deze projecten waren zeer
inspirerend.

2009

Kinderakademie workshops in de OBA Amsterdame
 n Huize Frankendael

2001 tot heden

Stichting Buitenkunst
Voor stichting Buitenkunst geef ik workshops in de beeldende kunst aan volwassenen, jongeren,
kinderen en kleuters. Daarnaast heb ik vanaf 2006 tot 2013 speciaalweken gegeven met de titels:
‘Schetsboek’, ‘Drijfveer’, ‘Beeldboek’ en ‘Dada Stopmotion’ en ‘Unicum boek’.

2007 - 2010

Stichting CREA Amsterdam
Voor stichting CREA heb ik in de zomervakanties enkele weekcursussen gegeven: 2007 ‘Schetsboek’ en ‘Ruimtelijke installaties’. 2008 ‘Schilderen met de zintuigen’ en ‘Beeldmanipulatie’. 2009
‘Masterpiece’ en ‘Stop-motion’. 2010 ‘Houtskool animatie’ en ‘Nieuwe beelden’.

januari - juni 2014

ArtZuid junior
Het begeleiden van 5 talenten van 2de Dalton school voor het maken van schets voorstellen en
vervaardigen van beelden in Vondelpark. Tentoonstelling juni /augustus 2014.

augustus - oktober
2013

De langste gracht
Workshop aan kinderen. Tekening van 400 meter over de grachtengordel door de geschiedenis
heen. Tentoonstelling 2013 in Amsterdam Museum. http://delangstegracht.nl

1998

De Kleine Kunstenaar
Eigen kinderkunstclub in mijn atelier in Stolwijk. Ik gaf een jaarcursus aan kinderen van 6 tot 8 en 9
tot 12 jaar. Mix van technieken. Daarnaast gaf ik workshops voor kinderfeestjes.

Coaching en trainingen
2021 - 2022

Samen met beeldend kunstenaar Sanne Groen ben ik een coachingstraject aan het opzetten voor
leerkrachten in het basisonderwijs zodat zij zelf beeldende kunstlessen kunnen geven en meer
inzicht kunnen krijgen in het creatieve maakproces.

2012 - 2013

Beeldende kunst coach van Margo Zoeteman. Mixed media en begeleiden van haar eigen
beeldtaal/drijfveer.

2013 - 2014

Beeldende kunst coach van Josine Asch van wijck. Mixed media en begeleiden van haar eigen
beeldtaal/drijfveer.

2014 - 2015

Beeldende kunst coach van Tessa Postuma de Boer begeleiden en aanscherpen van haar
eigen beeldtaal/drijveer in haar fotografie.

2014- heden

Beeldende kunst coach van Judith Knubben begeleiden en aanscherpen van haar eigen
beeldtaal/drijveer in haar films.

Overige werkervaring
2014 tot heden

Lady Fruitcake
Eigenaar van private label ‘Lady Fruitcake’. Biologische, glutenvrij en
plantaardig gebak, te koop bij Ekoplaza winkels. www.ladyfruitcake.com
Werkzaamheden: productontwikkeling, vormgeving, marketing, sales.

augustus 2021 tot

Senior marketingmedewerker bij Van der Westen Organic Family
Bakery. Werkzaamheden: vernieuwen van hun glutenvrije merk Liberaire
en hun catergorie ZAV. Marktonderzoek, productontwikking en
branding.

2021-heden

Voor het basisonderwijs ben ik, in een samenwerking met Sanne Groen
en een grafisch ontwerper, een methode aan het ontwikkelen in de vorm
van een reeks speelse leerboeken waarbij de leraar en de leerlingen
worden uitgenodigd op reis te gaan om te leren ‘verdwalen, spelen en te
meanderen’. De leerlingen kunnen zich, door pakkende opdrachten en
oefeningen, zo spelenderwijs bewust worden van hun individuele
beeldende keuzes, eigen zeggingskracht en vrije creative expressie.
Multimedia is daarbij het medium.

februari 2006 maart 2007

Assistent bij Studio Irene Fortuyn
Schetsvoorstel Gemeentehuis Bloemendaal.
Projectvoorstel voor de buitenruimte.
Interieurstoffen proeven laten weven in Textielmuseum.
O.a. Het mede uitvoeren van de Stiltekamer en patio in het Ziekenhuis
Amstelland, Amstelveen 2006 en 2007.
‘To the Day’ ICA Philadelphia, USA.

september 2005 februari 2006

Werkstage bij Studio Fortuyn / O’Brien

juni - augustus 2003

Stage bij de Kunstbronsgieterij
Vakkennis opgedaan over alle processen in het bronsgieten en afwerken.

Werk in opdracht

september 2010 november 2011

Natuurtafereel
Voor de zorginstelling ‘De Lunette’ te Zutphen heb ik een wandkleed ontworpen van 2,5 meter
hoog en 20 meter lang. Het is een digitale collage die is samengesteld uit flora en fauna van
prenten en schilderijen van oud Hollandse meesters. Dit in combinatie met tekeningen van de
dementerende bewoners van ‘De Lunette.’ Het wandkleed is geweven in het Textielmuseum in
Tilburg en is permanent aangekocht door ‘De Lunette’ en opgenomen in de collectie van het
Textielmuseum.

16 - 25 mei 2008

Manifestatie in het Frankendaelpark Amsterdam
Ter gelegenheid van heropening van het park.‘Community-art project’.
Project van Kunstenaar&Co.

maart 2008

Amsterdam Wereldboekenstad
Presentatie geselecteerd schetsvoorstel. Betreft een ingreep in enkele boekenwinkels rond het
Spui ter gelegenheid van ‘Amsterdam wereldboekenstad’. Het voorstel is niet gekozen voor
definitief ontwerp. Project van Kunstenaar&Co.

februari 2008

ZLTO
Deelname aan project ZLTO ‘Groene ruimte’ in samenwerking met Kunstenaar en Co.
Dit resulteerde in een ruimtelijke installatie op locatie op het ZLTO congres.

oktober 2006

Echo
Voor architect Dagobert Bergmans en Maud Aarts, heb ik een permanent etalageraam kunstwerk
gemaakt. Zij zijn o.a. oprichter van de Buitenwerkplaats in Starnmeer.

november 2002

Botschafterpreis
Ontwerpwedstrijd gewonnen, beeldje voor uitreiking van de Botschafter Prijs van de Duitse
ambassade.

Video/animatie producties

februari 2014

Studio 52nd
Maken van decorbeeld / live video voor voorstelling Playmaking.

mei 2010

Mislukte superhelden
Korte animaties die onder mijn leiding zijn gemaakt door kinderen van de Digi-young- stars van
Ateliers Westerdok in workshop verband.

mei - juni 2009

Animatie reeks voor Café de Liefde
‘Wat doen we als we het niet meer doen? Animaties ter illustratie van het ABC van perversies, van
Gert Hekma. Mijn deelname bestond uit; Script, productie, regie. In samenwerking met Groep29
KMT HKU te Hilversum. (Uitzending 15 Juni 2009 VPRO)

Exposities
2011

Natuurtafereel Textiellab
Mijn werk ‘Natuurtafereel’ is opgenomen in de collectie van het Textiellab van het Textielmuseum.
https://samplestudio.textiellab.nl/samples/sarah-barkmeijer-natuurtafereel-l-a14

september 2011

Dichter in de Zeevang
Gemeente Zeevang, groeps tentoonstelling, festival.
Expositie ‘Het huis van mijn jeugd’ is een combinatie tussen poëzie, beeldende kunst en muziek.

18 - 20 december
2010

Winterlicht, Schiedam
Groepstentoonstelling, festival.
Mijn kunstwerk is door Henneke van der Spek uitgevoerd.

19 juni - 22 juni 2008

Sim City, Kunstmanifestatie SKOL
Abstede Utrecht, groepstentoonstelling
Manifestatie Fotomanipulatie van de wijk. Mijn deelname was beperkt tot gekozen schetsontwerp
i.v.m. studie.

december 2007

Exp-O-lab, galerie Meneer de Wit, Amsterdam
Duo tentoonstelling. Video installatie voor locatie.

oktober 2007

Polderlicht, Amsterdam
Groepstentoonstelling. Licht en geluidsfestival animatie voor locatie.

mei - juni 2007

Het vertrek, galerie Het Langhuis Zwolle
Duo tentoonstelling. Installatie en video.

oktober 2006

Echo, galerie Bergmans Amsterdam
Solo tentoonstelling, print op doek voor locatie.

april 2006

Superimposed, Moira, Utrecht
Solo tentoonstelling, galerie. Installatie’s en video’s.

augustus 2006

The art spotting tour
Amsterdam, augustus 2006, groeps tentoonstelling, kunstroute
verborgen kunstwerken in Amsterdamse binnenstad.

juni 2006

De witte lijn, galerie Meneer de Wit, Amsterdam
Amsterdam juni 2006 groeps galerie installatie

juni 2006

Media Art Festival Friesland
Leeuwarden september 2005 groepstentoonstelling. Galerie installatie

april 2004

Transvaal exposeert, Den Haag
Groeps expositite, particulier.
Installatie in slooppand Transvaalwijk Den Haag.

Publicaties

oktober 2021

In de lokale bijlage van het tijdschrift ‘De Seizoener’.
Een artikel over de kunstatelierdagen op de basisschool De Ridderslag.

november 2021

In de lokale bijlage van het tijdschrift ‘De Seizoener’.
Een artikel over kunst in dynamische beweging.

februari 2020

https://mezpiration.nl/de-gezonde-taartjes- van-lady-fruitcake-van-lokale-winkel-naar- ekoplaza/
(online publicatie)

april 2019

https://www.deondernemer.nl/marketing/s ocial-media/instagram-lessen-vanstartup-lady-fruitcake-kleur-is-ook-een-marketingtool~1108701
(online publicatie)

2011

Jaarboek Textiellab
Met mijn werk ‘Natuurtafereel’ uitgelicht.
https://www.textielmuseum.nl/wp-content/uploads/2019/11/2011_YEARBOOK.pdf

27 mei 2008

Het Parool, ‘Bakfiets in bloei.’ Frankendael park. Met collega Victorine Pasman
uitgelicht binnen alle activiteiten in het park.

december 2007

Documentaire/video. Het maakproces van ‘Polderlicht’. Kunstenaars aan het
werk en registratie van het eindresultaat van het festival.

juni 2006

Documentaire/video. Het maakproces van ‘De witte lijn’ kunstenaars aan het werk.

april 2006

Website: w
 ww.sapsite.nlInterview over het werk wat is ontstaan in expositieruimte
Moira.

mei 2005

NL 30, cultuur/uitgaans magazine. Uitgelicht in expositie agenda.

juli 2002

In catalogus ‘Eye Will’ tentoonstelling.

2002

T.V. West: Ontwerp Botschafterpreis beeldje door Sarah Barkmeijer.
Een prijs van Duitse ambassade.

Documentaire/video. Het maakproces van ‘De witte lijn’ kunstenaars aan het werk.
Website: w
 ww.sapsite.nlInterview over het werk wat is ontstaan in expositieruimte
Moira.
NL 30, cultuur/uitgaans magazine. Uitgelicht in expositie agenda.
In catalogus ‘Eye Will’ tentoonstelling.
T.V. West: Ontwerp Botschafterpreis beeldje door Sarah Barkmeijer.
Een prijs van Duitse ambassade.

