CV
naam
geslacht
adres
postcode, plaats
telefoon
e-mail
website
geboortedatum

roboodt -r.j. kleijman
ridder van catsweg 226
2805 bb gouda
0637449449/0182554343
contact@roboodt.nl
www.roboodt.nl
15-03-1960

OPLEIDING
academie
studiereis

minerva groningen, 1992 diploma beeldhouwen/tekenen
1992, erasmus uitwisseling: crawfort college of art en disign, cork, ierland

OPDRACHTEN (SELECTIE)
-heden
diverse opdrachten voor urnamenten, grafmonumenten en gedenkbeelden
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

2009
2008
2007

2006

- trofee wk bumbervoetbal, voetbalvereniging olympia, gouda
- Installatie in voormalige steenoven tijdens openmonumentendag,
stichting steenovens klein hitland, nieuwerkerk aan de ijssel
- schetsontwerp monument heksenvervolging, gemeente gudensberg, duitsland
- pennenstandaard als relatiegeschenk, loodfabriek uzimet bv, rijswijk
- ornamentjes met olielichtjes, begraafplaats en crematorium ijsselhof, gouda201
- afscheidsgeschenk -cricket/voetbal- voorzitter hermes-dvs, schiedam
- relatie geschenken voor uvvi, utrecht -oplage 6 stuks- relatie geschenk aangeboden door rörh+stolberg (duitsland) aan campine (belgië)
- wandobject -lijn in het landschap #3 -, particulier, rotterdam
- 3 urnamenten, rotterdams historisch museum, tentoonstelling ‘rituelen’
- buitenbeeld, -mortis vitam redit- begraafplaats en crematorium ijsselhof, gouda
- relatiegeschenk -wandobject- voor loodbedrijf, duitsland
- buitenbeeld -olifant-, particulier
- relatiegeschenken voor congres bir -bureau of international recycling- ontwerp en uitvoering schoolplein borden project, bassisschool de carrousel, gouda
- buitenbeeld firma röhr + stolberg, krefeld, duitsland
- relatiegeschenken voor jaarvergadering europian lead sheet industry association -elsia- plastiek -loden oscar-, en hiervan afgeleid relatiegeschenken, stichting bouwlood
- ontwerp en uitvoering stilteplek, nieuwe kerk, rijswijk

EXPOSITIES (SELECTIE)
2017
- zwerven door de kunst, de wilgengaarde, benschop
- beeldentuin de olifant, nieuwerkerk aan de ijssel
- lijn in het landschap, verbintenis tussen twee locatie met slinger van
ruim 400 tekeningen tijdens de openatelier route gouda
- 10 x 10 x 10, firma van drie, gouda
2016
- kunststroming, vereniging krimpener kunstwaard
- theater van een weeshuis, artist in resident tijdens art gouda
- feestelijke landschappen, goudse hofstededagen, gouda
2015
- beelden van schetsen, firma van drie, gouda
- kinderarbeid, installatiein steenoven, nieuwerkerk a/d ijssel
- de oven opnieuw doen laten gloeien, installatie in steenoven en
presentatie van eigen werk, nieuwerkerk a/d ijssel
2014
- de kunst van het gedenken, jeruzalemkapel, gouda
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