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Doelstelling
De commissie heeft als doel het uitbreiden en beheren van kunstwerken in de openbare
ruimten van het Bravis ziekenhuis en het onder de aandacht brengen van deze kunst.
Kunst draagt bij aan een prettige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het
zorgt voor afleiding, levert stof tot praten of leidt tot een overpeinzing over de betekenis.
Naast permanente kunstwerken zijn op beide hoofdlocaties van Bravis ook wisselende
exposities te bewonderen.
De kunstexpositieruimte in Roosendaal, genaamd Oase, is te vinden bij de poliklinieken
KNO, Chirurgie en Orthopedie. De ruime opzet en mooie lichtinval in de Oase bieden de
mogelijkheid om driedimensionale kunstwerken tentoon te stellen. En ook de naastgelegen
expositiegang biedt voldoende mogelijkheden voor mooie tentoonstellingen.
Vaste kunstwerken in deze Oase zijn de twee houten beelden van kunstenaar Gerhard
Lentink.
In Bergen op Zoom zijn de wisselende tentoonstellingen te vinden in de gangen van de
poliklinieken en soms in de Plaza.
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Samenstelling per 31 december 2019
De Kunstcommissie bestaat uit 11 leden:
Voorzitter Raad van Bestuur Hans Ensing
Extern kunstadviseur Bea de Visser
Kunstassistente Femke Stander
Hoofd facilities Edith Arendsen
Communicatieadviseur Herma Moerkerken
MDL-arts Eric Halet
Secretaresse urologie Margo Merks
Secretaris Raad van Bestuur Petra Verdult
Gynaecoloog Annick van Horenbeeck
Psychiater Antoon van Baars
Longarts Rob van Klaveren

Beschrijving van activiteiten in 2019
De kunstassistente heeft in 2019 de inventarisatie van kunstwerken weer een stap verder
gebracht.
Ook zijn beide kunstopslagruimtes opnieuw ingericht, zodat kunst daar veiliger kan worden
gestald in afwachting van een nieuwe locatie.
De Kunstcommissie heeft begin 2019 in Bergen op Zoom een zoekactie uitgezet om
geleende artsprints terug te vinden. Hier zijn veel reacties op ontvangen. Doel was te kunnen
archiveren waar alle artprints hingen. Daarna is een groot deel van deze artprints vervangen
door nieuwe.
In maart 2019 is er een artikel in BN de Stem verschenen van lid van de Kunstcommissie:
dhr. Rob van Klaveren, longarts.
In september is een pagina gemaakt op de website van Bravis over Kunst:
https://www.bravisziekenhuis.nl/over-bravis/kunst
Deze pagina wordt in de loop van de maanden gevuld met informatie over aanwezige
kunstwerken en tijdelijke exposities.
De Kunstcommissie is door diverse omstandigheden maar drie maal bijeengeweest in 2019.
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Tentoonstellingen 2019
In 2019 zijn 4 exposities gehouden in Oase en de aangrenzende gang in Roosendaal.
Expositie van Serge Game. In de tentoonstellingsruimte Oase waren polyetherwerken en
schilderijen van Serge Game te zien. De tentoonstelling gaf een inzicht in de wereld van de
schilderkunst van Serge: grafische vormen, schilderkunst en sculptuur kwamen hier samen.
Expositie ‘Loden landschap’ in tentoonstellingsgebied De Oase. Trudy Kunkeler (NL), Anne
Ausloos (Belgie) en Eve Ariza (Andorra). Een centraal werk in de tentoonstelling was het
‘Loden landschap’
‘Tribal Prints’ van Diana van Hal over identiteit en diversiteit. Diana van Hal zoekt een manier
om zichzelf via portretten uit te drukken. De op groot formaat geprinte figuren zijn
geïnspireerd op mensen en invloeden uit verschillende culturen. Het anders zijn, het
onbekende in mensen trekt haar aan
Expositie Spakenburgse en Scheveningse diva’s. In De Oase, de verbindingsgang tussen de
polikliniek en de centrale hal, was op locatie Roosendaal een boeiende expositie te zien van
het Wilde Oog, het theateratelier van Inge van Run en Hans Lemmerman. Spakenburgse en
Scheveningse Diva's in klederdracht vertolkten de hoofdrol op de verschillende werken.

Aangeschafte kunst 2019
Roos Holleman: 3 kleurrijke vlinders.
Serge Game: 10 tekeningen t.b.v. verpleegafdelingen 2B en 3B.
Geert Mul: gekleurde boom in lichtkast ‘Natureally’ (in bruikleen)

Visie van de commissie op de nabije toekomst
De Kunstcommissie wil zijn werkzaamheden in 2020 met nieuw elan oppakken. Zo wordt
gezocht naar een nieuw lid met de achtergrond patiënt/inwoner, dit op voorstel van de
Cliëntenraad.
De Kunstcommissie zal opnieuw enkele exposities regelen in Oase, maar ook in de gangen
in Bergen op Zoom. Verder wil de kunstcommissie het kunstbezit van Bravis verder
uitbreiden en de kennis daarover verspreiden via columns op de website en de
beeldschermen in de polikliniek.
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