Schuurmans, Tineke
De kneep van Oss

B7

Materiaal: post-its

Sculptuur (± 280 x 185 x 95 cm lang) - polyester - 2010
Routine: 3-2-1 Bridge
1. 3-2-1

• Aan welke 3 woorden denk je als je het woord ‘knijpen’ hoort? Schrijf dit
voor jezelf op een post-it.
• Bedenk 1 vergelijking startend met “Een kneep is als...” Schrijf dit op.

2. See

• Kijk 30 seconden stil naar de sculptuur.
• Wat zie je?
• Wat als ik zou zeggen dat de titel ‘De kneep van Oss’ is?

3. 3-2-1

• Herhaal 3-2-1 nu je het kunstwerk hebt gezien. Bedenk nu ook 2 vragen
over dit kunstwerk. Schrijf je antwoorden op een andere post-it.

4. Bridge

• Welke verschillen zijn er in de woorden die je hebt opgeschreven voor en
na het kijken? De laatste post-its worden bij elkaar gehangen en kort
besproken.

5. Step insideDo

• Stel dat deze sculptuur geluid zou kunnen maken, hoe zou dat dan denk je
kunnen klinken?

Tineke Schuurmans (1962) is een Osse kunstenares. Ze maakt onder andere sculpturen en foto’s.
Schuurmans had met het idee van dit kunstwerk een wedstrijd gewonnen. Het kunstwerk moest voor
en door Ossenaren worden en staan voor de samenwerking tussen bedrijven en de gemeente Oss.
Schuurmans had bedacht een lint van in klei gezette ‘handtekeningen’ te maken. Met een wagen
reisde ze door de gemeenten Oss en Lith. Iedereen die wilde mocht een kneep komen zetten in klei.
Meer dan 2.000 Ossenaren hebben meegewerkt. Het staat symbool voor de dagelijkse harde arbeid in
Osse bedrijven.
In de raadszaal van het gemeentehuis van Oss hangen de handafdrukken. Samen vormen deze
afdrukken het kunstwerk ‘De kneep van Oss’.
De handafdruk van burgemeester Herman Klitsie is uitvergroot. Hij staat als bank voor het
gemeentehuis te staan. Deze ‘kneep’ zie je op de foto.
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