VerderKijken
DoorDenken

B

Haentjes, Paul

Medaillons

Sculptuur – messing, beton – 2000
Kunstwerk in de openbare ruimte – Sint-Oedenrode
Nodig: post-its, potloden, fototoestel

ROUTINE: CONNECT–EXTEND–CHALLENGE
1. SEE
y

Kijk 1 minuut stil naar het kunstwerk.

5. WHAT IF..?

y

Welke vormen zie je?

y

Wat als het kunstwerk nog meer medaillons zou krijgen?

2. CONNECT

CREATIEVE VERWERKING

y	
Wat denk je dat je nu al van het kunstwerk weet? Schrijf je

Denk aan een plek die voor jou belangrijk is. Stel, je krijgt de op-

ideeën op.

dracht van de gemeente om hier een medaillon voor te maken. Hoe
zou dit er dan uitzien? Welke materialen gebruik je hiervoor? Maak

Bij het bespreken schrijft de leerkracht de ideeën op.

een schetsontwerp van jouw idee. Plak er een foto bij van de plek
en schrijf erbij waarom deze voor jou belangrijk is.

Bij dit kunstwerk gaat het niet om één enkel werk maar om een hele
reeks. Het is te vinden in het wegdek van de Paulus Gasthuisjes tot
de Knoptoren. Het zijn medaillons gemaakt door Paul Haentjes (1962).
Hij is beeldhouwer en tekenaar. Haentjes houdt erg van vormen. In
elk van deze medaillons laat de kunstenaar belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Sint-Oedenrode zien in symbolen en
tekens. Soms heeft het te maken met de plek waar het ligt. Sinds
2000 liggen de 16 medaillons in het wegdek van Sint-Oedenrode
en geven de lijn tussen Rode en Eerschot weer, van kerk naar kerk.
Haentjes plaatste kettingsymbolen aan het begin en het eind, en
koppelstukken in het midden. Bij de Hambrug staat een informatiebord waarop de betekenis van de medaillons wordt vermeld.
Fotografie: Wim Roefs

3. EXTEND
y	
Kijk terug wat je eerdere ideeën waren. Ben je anders gaan
denken over het kunstwerk nu je deze informatie weet? Waar
denk je hetzelfde of anders over? Schrijf dit op post-its.

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

De leerkracht hangt de post-its bij elkaar en bespreekt deze.

motiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.
Per initiatief is voor 2016 een éénmalige bijdrage van maximaal € 2.000,- beschikbaar

4. CHALLENGE
y	
Wat zou je nog te weten willen komen over het kunstwerk of

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

de kunstenaar?
y

Hoe zouden we daar antwoord op kunnen krijgen?

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

