Jaarverslag Kunstcommissie 2021
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.

Samenstelling per 31 december 2021
De formele zittingsduur voor een lid kunstcommissie is 2 x 4 jaar, waarbij de kunstadviseur
en de kunstassistente vaste leden zijn waarvoor de zittingsduur niet geldt.
De Kunstcommissie bestaat nu uit 10 leden:
Extern kunstadviseur Bea de Visser (vast lid)
Kunstassistente Femke Stander (vast lid)
Hoofd Juridische Zaken Petra Verdult (voorzitter)
Extern lid namens de patiënten Eric van Wezel
Projectcoördinator Facilities Marleen van ‘t Hof
Secretaresse urologie Margo Merks
Psychiater Antoon van Baars
Longarts Rob van Klaveren
Internist/MDL arts Eric Halet
Adviseur Communicatie Elly Hertogh

Beschrijving van activiteiten in 2021
Nieuwe leden: De kunstcommissie is door Corona in 2021 maar 3x bijeen geweest. Per 2021
zijn twee nieuwe leden toegetreden te weten mw. Elly Hertogh en mw. Marleen van ’t Hof, ter
vervanging van kunstcommissieleden die Bravis in 2020 hebben verlaten.
Publiciteit: Op de webpagina van de kunstcommissie van Bravis Ziekenhuis zijn de
kunstpagina’s aangepast en er is een start gemaakt met het plaatsen van QR codes bij de
kunstwerken die doorlinken naar de betreffende pagina. Daarop kan ook achtergrond
informatie worden geplaatst. https://www.bravisziekenhuis.nl/over-bravis/kunst
Gedenkkunstwerk: Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft de kunstcommissie de taak
op zich genomen om een gedenkkunstwerk te selecteren voor een herinnerings- of
bezinningsplaats, nu nog per locatie, later samengebracht tot één kunstwerk bij de
nieuwbouw. Hiervoor is een selectiecommissie samengesteld bestaande uit leden van de
kunstcommissie en bestuursleden van de Stichting Vrienden van Bravis ziekenhuis die
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bereid is gevonden om het gedenkkunstwerk te financieren. Na een oproep in een veel
gelezen kunstblad en op de website van Bravis zijn najaar 2021 ruim 40 ideeën ingediend.
De selectiecommissie heeft daaruit een top 5 gekozen en die voorgelegd aan de overige
leden van de kunstcommissie en van het Vrienden-bestuur met het verzoek de top 3 te
bepalen. De voorkeuren waren opvallend eensgezind. In december 2021 is aan de
ontwerpers van de top 3 opdracht gegeven om hun idee uit te werken in een schetsontwerp.
Het selectieproces wordt voorjaar 2022 voortgezet; het streven is het gedenkkunstwerk voor
de zomer van 2022 te onthullen.

Tentoonstellingen 2021
Mede door de coronamaatregelen zijn weinig exposities gehouden. In en om Oase werd
geëxposeerd door





Seet van Hout, 12 november 2020 – 21-02-2021. Uit deze expositie is een schilderij
aangekocht.
Duo expositie Karin Bos en Erik Wuthrich in galerie De Oase vanaf najaar 2021 tot
voorjaar 2022. De sculpturen van Erik Wuthrich zijn monumentaal en van
verschillende materialen. De schilderijen van Karin Bos zijn erg toegankelijk. De
kunstcommissie is voornemens om een schilderij van Karin Bos aan te kopen.
Van de Stichting Dank helden van de zorg zijn 3 genummerde posters ontvangen van
het laatste werk van Kees Verkade dat deze stichting heeft aangekocht en heeft
geplaatst bij het Franciscus/Vlietland Gasthuis. Deze posters zijn opgehangen nabij
de poli-ingangen in Bergen op Zoom en Roosendaal en in het Bravispunt
Steenbergen.

Aangeschafte kunst 2021


Uit de expositie van Seet van Hout is een schilderij aangekocht en opgehangen
bij de ingang polikliniek in Rsd.

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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