Het kunstwerk nog zonder de gietertjes.

PERSBERICHT / and English Press Release/invitation below.
Het Sidhadorp in Lelystad bestaat 25 jaar. Het is een wijk in Lelystad die bedoeld is
voor mensen, die de Transcendente Meditatie-techniek (TM) en de TM-Sidhitechnieken hebben geleerd van Maharishi Mahesh Yogi. De bewoners kunnen, als
ze willen, samen mediteren in de Koepel die daarvoor bestemd is. Miep Bos,
beeldend kunstenares, (1950, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den
Haag), die met haar familie één van de eerste bewoners van het Sidhadorp is, vond
dat het tijd was voor een kleurrijk en vrolijk kunstwerk in de openbare ruimte in het
Sidhadorp zelf.
Na veel verschillende schetsen die Miep heeft gemaakt, is het tenslotte een
kunstwerk geworden met een acacia- boom, een sierlijk, dansend hek daar omheen
dat aan Parijs doet denken, en twee soorten mozaïek rond het hek. Het ook door
Miep ontworpen goudkleurige hek is gemaakt door een ouderwetse kunstsmid uit
Duitsland, Michael Raum. Het hek danst en golft, zoals de zee dat deed toen
Lelystad nog Zuiderzee was. Op het hek zijn florale motieven en een waterlelie
(Lely!) afgebeeld met boven de waterlelie in sierlijke letters de naam van Maharishi.
Op een andere deel van het hek staat: “Jai Guru Dev”. Er zitten 4 gietertjes bovenop
het hek, die vanzelf de aarde van de boom begieten als ze vol zitten met regenwater,
dan klappen ze namelijk vanzelf om.
De gietertjes verwijzen naar een gezegde van Maharishi "Water The Root To Enjoy
The Fruit", dat heel mooi in Ebinger Bruchmosaik is uitgevoerd door Janneke
Monshouwer uit Bussum en in een wijde cirkel om het hek ligt. In de ruimte tussen
het hek en de mozaïekcirkel liggen vier met fraai Ebinger Bruchmosaik gelegde
tegels van 60 x 60 cm, die gemaakt zijn door Corette van Boxtel uit Lelystad.

Het Ebinger Bruchmosaik, dat vorstbestendig is gevoegd, dat de uitvoerende
kunstenaressen Janneke Monshouwer en Corette van Boxtel naar de schetsen van
Miep hebben gevormd, is ook gebruikt door Hundertwasser, de Oostenrijkse
architectuurvernieuwer en door de Spaanse architect Antonio Gaudi.
Een passant zag het kunstwerk en merkte op, dat het wel leek of hij in Barcelona was
en hij hoopte in de komende tijd, nog veel meer van deze kleurige werken in Lelystad
aan te treffen.
Miep koos verder voor okerkleurige gebakken waaltjes om het geheel op te vullen.
De uitvoering was in deskundige handen van de firma Knipscheer uit Lelystad.
Michael Raum zorgde voor de fundering en voor de plaatsing van het hek.
Het kunstwerk dat “Bliss” heet, en waar het Sidhadorp, Lelystad en Flevoland trots op
kunnen zijn, staat tegenover natuurvoedingswinkel de “Zenith” aan de Rivierenlaan in
Lelystad, midden in het Sidhadorp.
De onthulling is op 2 augustus 2010 om 14.00 uur door locoburgemeester Ruud
Luchtenveld en vrijwilliger en Sidhadorper van het eerste uur, de heer Paul Vaessen.
Er begint die dag dan ook een feestweek.
Iedereen is van harte welkom bij de onthulling. Zie ook de video’s over dit onderwerp
op www.miepbos.nl .
Alle informatie: Miep Bos, Donaustraat 170, 8226 LC Lelystad. 0320 258421,
www.miepbos.nl, miep@miepbos.nl

Press Release / Invitation
Sidha Village (Sidhadorp) Lelystad, Flevoland, Nederland, exists 25 years. In this
special Village meditators live who have learned theTranscendental Meditation
Technique (TM) from Maharishi Mahesh Yogi. Miep Bos, she is an artist, who lives
with her family in the village and is one of the first inhabitants had the opinion that it
was time for a happy and colourful work of art in the open air in Sidha Village itself.
She designed this in 2008.She named it “Bliss”. After she had made many designs it
turned out to be an artwork with an acacia tree, and a little happy dancing gulfing
fence and two kinds of mosaic.The golden coloured fence is made by an old fashion
smith from Germany, Michael Raum. On the fence there are floral ornaments and a
lotus flower and on top of the lotus flower in beautiful characters the name of
Maharishi and on the other side “Jai Guru Dev”. There are 4 cans on top of the fence,
those work on their own when its rains. The cans refer to the saying of Maharishi:
“Water the root to enjoy the fruit".The beautiful Ebinger Bruchmosaik (also used by
famous architect Hundertwasser, and the Spanish architect Antonio Gaudi) upon the
circle is made by Mrs. Janneke Monshouwer from Bussum . In the space between
the fence and the circle 4 beautiful made tills of 60 x 60 cm with another beautiful
Ebinger Bruchmosaik lay, made by Mrs. Corette van Boxtel from Lelystad. The
company Knipscheer from Lelystad is excecuting the art work. It is located in the
Rivierenlaan in Lelystad, in the middle of Sidhadorp. The opening is on 2nd of August
2010 at 14.00 h by an Alderman of the City of Lelystad, Mr.R. Luchtenveld and one
of the first inhabitants of Sidhadorp, Mr. Paul Vaessen. Everyone is cordially invited
to come to the opening. Also see the videos. at www.miepbos.nl .
All info: Miep Bos, Donaustraat 170, 8226 LC Lelystad. 0320 258421,
www.miepbos.nl, miep@miepbos.nl

