Jaarverslag Kunstcommissie 2020
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 Bravis Plaza.

Samenstelling per 31 december 2020
De Kunstcommissie bestaat uit 10 leden:
Extern kunstadviseur
Extern lid
Kunstassistente
Facilities
Communicatie
MDL-arts
Secretaresse urologie
Secretaris Raad van Bestuur
Psychiater
Longarts

Bea de Visser
Eric van Wezel
Femke Stander
vacature per 1-11-2020
vacature per 1-11-2020
Eric Halet
Margo Merks
Petra Verdult
Antoon van Baars
Rob van Klaveren

Beschrijving van activiteiten in 2020
De kunstcommissie is door diverse omstandigheden in 2020 maar 4x bijeen geweest. Zij
heeft als nieuw lid van de kunstcommissie de heer E. van Wezel verwelkomt. De heer Van
Wezel zal vanuit het perspectief van de cliënt zijn bijdrage aan de kunstcommissie leveren.
Helaas heeft de kunstcommissie in 2020 afscheid genomen van vier leden: voorzitter Raad
van Bestuur de heer H. Ensing (pensionering), communicatieadviseur Herma Moerkerken,
hoofd Facilities Edith Arendsen en gynaecoloog Annick Van Horenbeeck (andere banen).
Er staan eind 2020 twee vacatures open voor de ondersteunende diensten.
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De kunstcommissie heeft gezamenlijk op 31 januari 2020 een bezoek gebracht aan het
Dordrechts Museum, gevolgd door een etentje.
In 2020 is de pagina op de website van Bravis over kunst uitgebreid en te vinden via
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.

Tentoonstellingen 2020
Mede door de coronamaatregelen zijn weinig exposities gehouden. In en om Oase werd
geëxposeerd door




Trudy Kunkeler
Serge Game
Seet van Hout

5 mei 2019 – 23 juni 2020
augustus 2019 – november 2020
12 november 2020 – 21 februari 2021

Aangeschafte kunst 2020
Lichtwerk ‘NATUREALLY’ van Geert Mul
Aanvankelijk is ’NATUREALLY’ geïnstalleerd voor een tentoonstellingsperiode van een half
jaar. Maar… zoals het soms gaat, kan je na verloop van tijd de ruimte nog maar moeilijk
voorstellen zonder dat kunstwerk. Nadat de hal bij de liften aanzienlijk is opgeknapt, heeft
het ziekenhuis besloten dit videowerk van een boom in 4 seizoenen permanent in haar
collectie op te nemen.
7 werken van Henk Visch uit een privécollectie
Verder werd een werk aangeschaft van Het Wilde Oog; een foto van een Arnemuidse vrouw
in Vlissingen, gehuld in Zeeuws Licht, 2014.

Visie van de commissie op de nabije toekomst
Het Bravis ziekenhuis werkt gestaag aan de opbouw van een collectie hedendaagse kunst,
waar het werk van jonge makers en dat van kunstenaars met bewezen talent naast elkaar
gaan en elkaar versterken. Het ziekenhuis heeft hiervoor een kunstcommissie in het leven
geroepen, waarin een externe adviseur plaatsneemt. Kunst in een ziekenhuis is belangrijk.
Kunst draagt bij aan het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel. Met een relatief klein
budget verzamelt het Bravis ziekenhuis hedendaagse kunst van kunstenaars uit Nederland
en België. Incidenteel worden er ook opdrachten verstrekt.
Nieuwe ontwikkelingen en jonge talentvolle kunstenaars worden op de voet gevolgd, waarbij
de interesse vooral uit gaat naar werken die een duidelijke ontwikkeling markeren in het
oeuvre van de kunstenaar. Daarbij beperkt het Bravis ziekenhuis zich niet tot één specifieke
discipline of stijl. De collectie strekt zich uit van sculpturen tot schilderijen en van installaties
tot videokunst en interactieve kunst. Het grootste deel van de collectie bevindt zich in de voor
het publiek toegankelijke ruimten.
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