VerderKijken
DoorDenken

M

Van de Elzen, Anet

Oermens

Sculptuur (ca. 250 x 100 cm) – brons – 1987
Kunst in de openbare ruimte – Erp
Nodig: papier, potloden, klei

ROUTINE: STEP INSIDE

1. SEE

6. I USED TO THINK…

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

y	
Denk terug aan je eerdere ideeën over dit kunstwerk. Is er

y

Wat zie je?

door deze informatie iets veranderd over wat je ervan vindt?
Wat is hetzelfde? Wat is anders? De leerkracht schrijft dit op.

De leerkracht schrijft dit op.

CREATIEVE VERWERKING
2. STEP INSIDE
y

Wat zou deze man aan het doen zijn, denk je?

Maak van klei een beeldje van jezelf als oermens. Probeer te laten
zien hoe jij je voelt.

3. STEP INSIDE – DO
y

Kun je net zo gaan staan als de sculptuur?

y	
Stel dat de figuur tot leven komt en weg zou kunnen lopen.
Hoe zou dat eruit kunnen zien? Doe eens voor.

4. STEP INSIDE – CARE
y	
Wat zou de man misschien kunnen denken?
De leerkracht schrijft de ideeën op.
y	
Wat denk je dat hij belangrijk zou kunnen vinden?
y	
Hoe denk je dat de figuur zich zou kunnen voelen? Waaraan
denk je dat te kunnen zien?
Fotografie: Wim Roefs

5. HEADLINES
y	
Wat zou je een goede titel vinden voor dit kunstwerk? Schrijf
dit op.
y	
Wat als ik zou zeggen dat de titel ‘Oermens’ is? (mens uit de
Oertijd)

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de
gemeente Meierijstad. De nieuwe gemeente gaat op 1 januari 2017 van start.
Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een promotiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.

Het kunstwerk is erg groot. Het staat bij het voormalig gemeentehuis

Per initiatief is voor 2016 een éénmalige bijdrage van maximaal € 2.000,- beschikbaar

van Erp. De kunstenaar wilde de uitdrukking van een oermens uit-

gesteld. Dit initiatief zorgt voor binding en ontmoeting tussen de drie gemeenten en wordt

beelden. Anet van de Elzen (1963) maakt niet alleen beelden, maar

door de gemeente ondersteund.

ook films en foto’s.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

