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Lewkowicz, Stanislaw

Navel in de Oermaas

Installatie (104 x 4 m) – ledlampjes – 2013
Kunstwerk in de openbare ruimte – Veghel
Nodig: papier, potloden, diverse materialen (eigen keuze)

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER

1. SEE

5. 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/anders?

De leerkracht schrijft dit op.
De leerkracht schrijft dit op.

2. THINK
y	
Als je naar dit kunstwerk kijkt, wat denk je dan erbij?

CREATIEVE VERWERKING
Hoeveel verkeer rijdt er voorbij jouw school binnen 15 minuten?

De leerkracht schrijft de ideeën op.

Noteer personenauto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers. Als
het verkeer bij jouw school erg rustig is, dan is het ook een moge-

3. MENING

lijkheid om te gaan kijken bij de Gazelle-fietsbrug. Zoek voorwerpen

y	
Wat vind je van het kunstwerk? Bijvoorbeeld mooi/grappig/

die er ‘abstract’ uitzien, bijvoorbeeld legoblokjes, pasta of post-its.

lelijk/ vreemd/... Begin met ‘Ik vind dit kunstwerk...’ Kun je ook

(Abstract = een vorm die niet direct iets voorstelt.) Maak hier een

uitleggen waarom je dat vindt?

kunstwerk van dat laat zien hoe druk het was. Gebruik voor ieder
type verkeer een andere vorm of kleur.

4. WONDER
y	
Wat zou je de kunstenaar nog willen vragen? Bespreek dit in je
groepje. Schrijf de voor jullie belangrijkste vraag op.
De leerkracht schrijft dit op.

Fotografie: Wim Roefs

Dit kunstwerk is gemaakt aan de silo’s van Agrifirm bij Veghel. Silo’s
zijn grote gebouwen waarin grondstoffen voor varkensvoer bewaard
werden. Op deze plek in Veghel komen veel verschillende wegen

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de

bij elkaar. Dat heet een knooppunt. Het kunstwerk laat zien dat het

gemeente Meierijstad. De nieuwe gemeente gaat op 1 januari 2017 van start.

verkeer heel druk is. Het bestaat uit een ledscherm met ledlampjes.
De lampjes op het scherm laten het verkeer zien dat over de A50

Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een pro-

rijdt. Camera’s gericht op de weg filmen het verkeer. Op het scherm

motiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.

is de beweging van het verkeer te zien door de ‘dansende lichtjes’.

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

Daardoor ontstaat een abstract beeld.

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

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

