VerderKijken
DoorDenken

M

MVRDV

Glazen Boerderij
Architectuur – glas, metaal, beton – 2013
Kunstwerk in de openbare ruimte – Schijndel
Nodig: papier, potloden, schoendozen, knutselmateriaal, oude tijdschriften

ROUTINE: THINK–PUZZLE–EXPLORE

1. SEE

echte boerderij, omdat de gemiddelde boerderij kleiner was dan het

y

Kijk 1 minuut stil naar het gebouw.

gebouw mocht worden. Het heeft een oppervlakte van 1600 m2.

y

Wat zie je?

De leerkracht schrijft dit op.

5. MENING
y	
Vind je dat dit gebouw kunst is? Leg uit waarom. Begin je

2. THINK

mening met ‘Ik vind...’

y	
Wat denk je al te weten van dit gebouw? Schrijf dit op.
Bespreek het in tweetallen.

CREATIEVE VERWERKING

y	
Wat vind je van het gebouw?

Maak een open kijkdoos. Pak een schoenendoos, zonder deksel,

y	
Hoe denk je dat het zou kunnen komen dat veel mensen

en haal één van de zijkanten eruit. Richt nu zelf de doos in als een

het gebouw mooi vinden?
y	
In het begin vonden veel mensen in Schijndel het gebouw
niet mooi. Hoe zou dat kunnen komen, denk je?

‘kamer’ die goed zou kunnen passen in de Glazen Boerderij. Kies
zelf je materiaal, maar gebruik hiervoor ook foto’s uit tijdschriften,
zodat er een collage ontstaat.

3. PUZZLE
y	
Waarom zou er voor een boerderij gekozen kunnen zijn voor
deze plek?
y	
Wat vraag je je af als je naar het gebouw kijkt?
De leerkracht schrijft de vragen op.
4. EXPLORE

Fotografie: Wim Roefs

y	
Hoe zou je antwoord kunnen vinden op de vragen?

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

De Glazen Boerderij staat in het centrum van Schijndel. Het is een
ontwerp van de in Schijndel geboren Winy Maas, van architectenbureau MVRDV. In het pand zitten winkels, restaurants, kantoren en

gemeente Meierijstad. De nieuwe gemeente gaat op 1 januari 2017 van start.
Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een pro-

een welness centrum. Alle overgebleven boerderijen in Schijndel

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

werden gefotografeerd. Kunstenaar Frank van der Salm maakte

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

van de foto’s een collage. Hierdoor kwam er een nieuwe foto, een

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

gemiddelde van de bestaande boerderijen. Dit is geprint op de grote

door de gemeente ondersteund.

glazen gevel. Maas noemt het ‘geen echte boerderij, maar een geest
van de boerderij. De ‘Glazen Boerderij’ is 1,6 keer groter dan een

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

