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TGDK is het rustig, ritmische geluid dat je hoort in een treincoupe als de trein
over de rails rijdt.
Aan het raampje van die treincoupe krijg je een venster op de wereld. De videoinstallatie haalt voor de bewoners, familie of vrienden de wereld van buiten weer
naar binnen.
Drie licht verschillende video’s spelen rustig het verloop van een dag af. De beelden gaan hoofdzakelijk over Lichtervelde, bekende en minder bekende plekjes,
maar er wordt ook verder gereisd dan de gemeente.
Er werd een rustgevende ruimte gecreëerd, afgewerkt met schilderijen en foto's.
Regelmatig worden de foto's en schilderijen vervangen. Een wand krijgt tweemaandelijks een nieuwe gastkunstenaar.

DAJTROC is een uitvergrote mozaïek waarvan het patroon zich aftekent als
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Project:
nieuwbouw van een
woonzorgcentrum met 75
woongelegenheden, een
centrum voor kortverblijf
met 3 woongelegenheden
en een lokaal
dienstencentrum

een soort weefsel dat het binnenplein overspant.
Tegelijk doen de vierkante tegels denken aan computerpixels. De organische en
geometrische abstractie levert een spanningsverhouding op die afhankelijk is van
het perspectief van de toeschouwer.
Tussen de tegels van het binnenplein werden 23 LED-lichten geïntegreerd die zo zijn geprogrammeerd dat ze afwisselend oplichten en een soort golfbeweging suggereren. Op die manier wordt ook een dynamiek in de tijd aan het werk toegevoegd.

MERRIE MET VEULEN - zorg
In de therapietuin staat een bronzen beeld met als thema zorg.
Het is een aandachtige merrie “Blesse”, die haar onschuldig veulen “Blanchke”
nauwlettend binnen haar bereik houdt. Een stuk nostalgie van weleer waar veel
bewoners van dit huis het zich nog herinneren als van gisteren, een “boerenpaard”
met kar ratelend over de kasseien.
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Het Belgisch trekpaard, ons levend monument met een ton aan elegantie, brengt
mensen samen, hier zullen veel ouderen en hun families samenkomen om te genieten van het beeld.
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