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Een nieuw lichtkunstwerk van Marcella Kuiper en bewoners, voor Verkeerstoren
Ypenburg.
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Ken u Selfie is afgeleid van ‘Ken uzelve’.
Deze woorden stonden op de tempel waar de Grieken het Orakel van Delphi
raadpleegden. Leer jezelf kennen, waardoor je de ander ook beter kan begrijpen.
De wijk Ypenburg is gebouwd op een voormalig luchthaventerrein, Ypenburg.
Het enige wat nog aan het vliegveld herinnert is de oude verkeerstoren.
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De komende maanden wil ik met input van jullie een lichtkunstwerk laten
ontstaan in de verkeerstoren, dat zijn licht zal laten schijnen in de donkere maand
december. Uitgangspunt voor het lichtkunstwerk is de geschiedenis van de plek
en de mensen die er nu wonen.
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De geschiedenis en de bewoners.
Vliegveld Ypenburg heeft een bewogen geschiedenis. Oorspronkelijk was het een
sportvliegveld. Mensen kwamen er samen om zich te vergapen aan de vliegtuigen.
Daarna werd het een militaire luchthaven waar op 10 mei 1940 één van de
grootste slagen uit de Nederlandse geschiedenis plaatsvond, de slag om Ypenburg.
Mensen vochten er voor wat zij belangrijk vonden, vrijheid. Nu ligt op deze
plaats de woonwijk waar begin jaren negentig de eerste bewoners ‘landden’.
Pioniers, bouwend aan wat belangrijk voor hen was, een thuis. Zo werden ook zij
deel van de geschiedenis op deze plek.
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Hoe doe je mee?
Wat laat jou vliegen? Sta even stil bij de vraag, wat belangrijk voor jou is. Wat geeft
jou de wind onder je vleugels ? Beschrijf dit in één of twee woorden, schrijf ze
ergens op en maak hiermee een selfie. Mail de selfie naar kenuselfie@gmail.com
of plaats deze op de Facebooksite, Ken u Selfie. Het materiaal wat jullie insturen
zal het uitgangspunt worden voor het kunstwerk. Er zal er een kunstwerk ontstaan
waarin de omwonenden van de verkeerstoren hun gedachten hebben laten ‘landen’.
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Marcella Kuiper. Beeldend kunstenaar en bedenker van het project.
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www.cellavie.nl

Stichting Winterlicht organiseert lichtkunstprojecten en is initiatiefnemer van dit project.
Info over slag om Ypenburg: www.historischypenburg.nl
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