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LED strips, stappen motors, aluminium / staal. 3 x 1,70 x 3 m.

Op zoek naar de ziel van Hengelo, dat is wat beeldend kunstenaar
Peter Vink deed toen de gemeente Hengelo een opdracht uitschreef
voor een kunstwerk in het nieuwe stadskantoor. De bedoeling van de
gemeente was om in dit ‘huis van de stad’ een plek van samenkomst
en ontmoeAng te creëren waarmee de Hengeloër zich uitdrukkelijk
moest kunnen idenAﬁceren.
Vink kwam op het idee om het kunstwerk in het atrium te maken,
een plek waar volgens hem nog ruimte was voor een ingreep en
waar het voor iedereen zichtbaar zou zijn, ook van buitenaf. Om het
verhaal van Hengelo eigen te maken dook hij in de boeken en las
over alles waar de Hengeloër trots op is of mag zijn.
Al snel kwam het idee om dit verhaal te vertellen met licht,
aangestuurd door motortjes die verwijzen naar het industrieel
verleden van de machinebouw en elektrotechniek in de stad.
Uiteindelijk is het kunstwerk een technisch hoogstandje geworden;
maar liefst 736 gekleurde LED lichtlijnen aangestuurd door
evenzoveel motortjes vormen daarmee een gebouw op zich. Het
kunstwerk hangt op 3 meter hoogte en is met staalkabels bevesAgd
aan stalen balken in industrieel groen die refereren aan de
metaalstad Hengelo. Deze balken zijn op 15 meter hoogte in het
atrium bevesAgd en ontworpen door EGM architecten.
Door te spelen met de standen en de kleuren van de lichtlijnen heeQ
Vink 74 composiAes gemaakt die samen het verhaal van Hengelo vertellen. De Hengeloërs kunnen veel herkennen in de beelden die de ene keer abstract en de andere keer
wat ﬁguraAef zijn, maar alAjd een link hebben met de stad.
Zo heeQ Vink elementen uit het industriële verleden als bijvoorbeeld Stork, Hazemeijer en Holland Signaal in het kunstwerk verwerkt, maar ook de vakwerkhuizen, de
natuur en kunstwerken van de schilder Theo Wolvenkamp. Het zijn maar een paar voorbeelden van de ontwerpen die in het kunstwerk ziWen. De composiAes veranderen
tussen de 15 en 40 seconden en zijn elke dag te zien tussen 6 uur ’s ochtends en 12 uur ’s nachts. Klik hier voor video.

