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ADVERTENTIES 

Bergen op Zoom/Roosendaal 

Brav1s 
ziekenhuis 

Opdracht kunstwerk(en) Bravis ziekenhuis 

Het kunstwerk wordt gedacht als een fysieke plaats 
voor nabestaanden om terug te keren en te herden
ken. De kunstwerken zijn prominent zichtbaar bij de 
hoofdingangen van beide ziekenhuizen, maar wel uit 
de directe loop van het publiek. 

Beide kunstwerken zullen deel uitmaken van de Bravis 
collectie en samengevoegd als eerste kunstwerk 
worden opgenomen in het bouwplan van het nieuwe 
nog te bouwen ziekenhuis in Roosendaal (samen
voeging locaties Roosendaal en Bergen, 2026). 

Voor beide kunstwerken ofwel 1 kunstwerk bestaande 
uit twee delen is een budget beschikbaar van€ 50.000,
inclusief BTW. 
Voor toekenning van een 1 e schetsontwerp en de 
2e fase naar een definitief ontwerp is een honorari-

Het Bravis ziekenhuis werkt gestadig aan de opbouw 
van een collectie hedendaagse kunst waar het werk 
van jonge makers en dat van kunstenaars met be
wezen talent naast elkaar gaan en elkaar versterken. 
Gezien de regionale functie van het Bravis zieken
huis worden met name kunstenaars uit West Brabant, 
Zeeland en Vlaanderen uitgenodigd te reageren, 
maar Bravis sluit deelname van kunstenaars uit de 
rest van Nederland en België nadrukkelijk niet uit. 

Deadline inzending voorstellen 30 September 2021. 
Een uitgebreid dossier inclusief beeldmateriaal van 
de locaties is op te vragen bij Petra Verdult, voorzitter 
kunstcommissie en selectiecommissie; p. verdult@ 
bravis.nl en/of Bea de Visser; mail@anotherfilm.org 

Meer informatie over de kunst in Bravis:
urn beschikbaar dat buiten het realisatiebudget valt. https://www.bravisziekenhuis.nl/over-bravis/kunst 

Vestiging Bergen op Zoom Vestiging Roosendaal 
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vestiging bergen op zoom
Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom

vestiging roosendaal
Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal

Deadline is verschoven naar 17 Oktober 2021
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Enkele opmerkingen van bezoekers van het ziekenhuis over de vraag wat zij
vinden van een gedenkkunstwerk:

Een mevrouw in een scootmobiel: "ik wil het leven gedenken. Het liefst niet in een
ziekenhuis"

Twee dames op de bank voor de hoofdingang: De ene mevrouw denkt aan een
waterval of een douche, de ander juist aan een vlinder omdat dat een bekend
beeld is.

Een moeder met haar dochter. De moeder neemt het woord. Zij denkt dat het een
gedenkkunstwerk een goed idee is als het maar niet in het direct zicht is van
iedereen die het ziekenhuis in op uitloopt. Het kan een plek zijn waar je alleen bent,
maar waar je ook alleen maar naar kunt kijken. Ze pleit wel voor kleur, veel kleur
ten opzichte van het gebouw. Het maakt haar verder niet zo uit of het bijvoorbeeld
een fontein is, of een tuin, of iets waar je op kan zitten. Het mag zelfs een beeld
zijn, bedenkt zij zich nog.

Een echtpaar dat wat verder weg woont. De man vindt kunst zonder meer zonde
van het geld. Zijn vrouw is wat bedachtzamer, maar heeft wel bezwaar tegen een
gedenkkunstwerk bij het ziekenhuis. Zij gedenkt liever in een kapel waarvoor zij uit
huis een half uur moet rijden.

Achtergrond van het ziekenhuis met betrekking tot haar relatie met kunst:

Het ziekenhuis heeft voor aankoop en haar tentoonstellingsbeleid 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 mogelijk in de nabije toekomst videokunst en interactieve kunst. De
collectie bevindt zich in de voor het publiek toegankelijke ruimten.

Om de kunst de ruimte te geven heeft het ziekenhuis in Roosendaal vanaf december
2017 twee galerieën. Een daarvan is bestemd voor de vaste collectie van het ziekenhuis
in samenhang met incidenteel wisselend werk. In de andere ruimte komen de
reguliere tentoonstellingen. Deze ruimte buiten het directe loopgebied leent zich goed
voor 3-dimensionaal werk, installatie en mediawerk. 

De naam van de galerie is OASE en is net als de andere tentoonstellingslocaties binnen en 
buiten het ziekenhuis publiek togankelijk. Tentoonstellingen worden op initiatief van de 
kunstenaar ofwel op uitnodiging door de kunstcommissie besproken. 

3



Door middel van kunst biedt het Bravis ziekenhuis haar patiënten, bezoekers en
personeel de mogelijkheid om even te ontsnappen aan de realiteit. Kunst biedt
gelegenheid tot zelfreflectie, troost, een blik op de wereld en ervaring van schoonheid.
Daarmee reikt de zorg verder dan louter het fysieke of medische. De collectie en de
tentoonstellingen dragen bij aan de verbetering van het leef- en werkklimaat binnen het
ziekenhuis.

Het huidige Bravis ziekenhuis is een samenvoeging van het Franciscus Ziekenhuis
in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Het verzamelbeleid
van beide collecties is op elkaar afgestemd en wordt met bescheiden middelen
voortgezet. De collecties zijn samengevoegd tot de Bravis Collectie en bevat
werken van o.a. T heun Hoeks, Roland Sohier, Stijn Peeters, Linde Faas, Ton
Kraayeveld, Han Klinkhamer, Reinout van Vugt, JCJ Vanderheyden, Jasper Hagenaar,
Sjoerd Buisman, Seet van Hout en Geert Mul. Het Bravis ziekenhuis zal in 2026 een
nieuwbouwlocatie betrekken.

Plaatsen waar we de gedenkkunstwerken wensen nu het Bravis ziekenhuis nog uit
twee vestigingen bestaat:

Direct naast de hoofdingangen van beide ziekenhuizen bevindt zich een open grasveld. In
Roosendaal wat ruimer en direct in het zicht aan de rechterkant bij binnenkomst. In
Bergen op Zoom ligt het veld dat kleiner is qua oppervlakte wat meer terzijde op links. Het
huidige kunstwerk dat daar nu staat zal worden verplaatst  om ruimte te bieden aan het 
nieuwe kunstwerk. Wanneer de twee ziekenhuizen worden samengevoegd in 1gebouw,  
zal tijdens het bouwproces een plaats worden bepaald voor het samengebrachte kunstwerk.

De opdracht is geheel vrij te vertalen naar je eigen beeldtaal en in te zetten media, mits de
uitwerking van het concept binnen het aangegeven budget valt. We gaan ervan uit dat je
rekening houdt met de weerbestendigheid van de toe te passen materialen. Het gaat
immers om een kunstwerk dat buiten wordt geplaatst en waar weer en wind vat op gaan
hebben.

Voor de eerste ronde, die van een eerste schetsontwerp, willen we graag inzage krijgen in
je concept, hoe je je het beeld voorstelt na uitwerking, welk materiaal je wilt inzetten.
Graag ook vermelding van jouw verhaal, hoe je tot dit concept bent gekomen. Kortom
wat is in het kort je gedachtengang. Drie zinnen vinden we meer dan genoeg. Meer mag
als je denkt dat je dat nodig hebt.

Naast jouw voorstel voor het kunstwerk willen we graag iets inzage in je werk. Hierbij kan
je denken aan een link naar je website, een Curriculum Vitae van je belangrijkste
tentoonstellingen, foto's, video (max. 4 minuten).

Aanlevering schetsontwerp:
In 1 PDF verzameld (tekst, tekeningen, foto's) met werkende links naar een website en
YouTube/ Vimeo als het om video gaat (!). N.B. geen links naar je persoonlijke map op
bijvoorbeeld een Dropbox of Google Drive.
Deze kan je via WeTransfer of een andere dienst sturen naar: kunst@bravis.nl
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Locatietekening Bergen op Zoom
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Locatiefoto’s: hoofdingang en grasveld
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Locatietekening Roosendaal
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Locatiefoto’s: grasveld naast de hoofdingang
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