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ROUTINE: STEP INSIDE
1. SEE

5. HEADLINES

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

y	
Het kunstwerk heeft geen titel. Als jij het een titel zou mogen

y

Wat zie je? Schrijf dit op.

geven, hoe zou je dit werk dan misschien noemen?

Bij het bespreken schrijft de leerkracht dit op.
Het kunstwerk heeft geen titel. De kunstenaars dachten dat de

2. STEP INSIDE – SEE

mensen er zelf een titel voor zouden bedenken.En dat gebeurt al

y	
Wat zou het kunstwerk kunnen zien, denk je?

snel. Het kunstwerk staat nu bekend als het ‘wasrek’.

y	
Wat zou het misschien kunnen horen?

3. STEP INSIDE – CARE
y

Wat zou belangrijk voor het kunstwerk kunnen zijn, denk je?

CREATIEVE VERWERKING
Maak van restmateriaal nu zelf een kunstig bouwwerk. Probeer het
bouwwerk omhoog te laten gaan. Je moet er net als bij het bespro-

De leerkracht schrijft dit op.

ken kunstwerk doorheen kunnen kijken, en het moet nog steeds
stevig zijn. Ook met papier kun je stevig bouwen. Weet jij hoe?

4. STEP INSIDE – INTERVIEW
Jullie spelen nu alsof je het kunstwerk bent. Probeer antwoord
te geven op de vragen. Schrijf je antwoorden op.
y

Hoelang sta je hier al?

y

Hoe voel je je? Kun je uitleggen waarom?

y

Zou je mooier gemaakt willen worden? Zo ja, hoe?

y

Zou je nog ergens anders voor gebruikt kunnen worden?

y

Zo ja, voor wat?

Als je naar en rond de rotonde rijdt, ziet dit lichtgrijze kunstwerk er
vanuit iedere hoek anders uit. Het is opgebouwd uit twee schuine
palen van ongelijke lengte. Tussen deze staanders zijn drie rechthoeken opgehangen, die in grootte verschillen. Ze lijken te zweven.
Dit kunstwerk is een schenking van de Rotary Boxtel. Als locatie
kiezen de kunstenaars rotonde Munsel. Hier komen vijf wegen
samen. Zo komt de werking van het kunstwerk goed tot zijn recht.
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Bovendien vormt het een herkenningspunt.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

