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Annelien van Kempen bij RLC

De glazen maskers van Carl van Hees

Kunst na corona - Een nieuw begin
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ffi n november 202O is een§
§ groot glaskunstwerk onthuld
in de gang van het nieuwe

Amphia Ziekenhuis in Breda.

Het is uitgevoerd door Cery

Bouw (Uden,1957) en haar

dochter Jorí van Boxtel (Eindho

ven, 1991) in opdracht van de

Kunstcommissie van het zieken

huis.

Het kunstwerk Panta Rhei is ge-

situeerd in de centrale gang bo-

ven een scheidingsdeur. Men

loopt onder het kunstwerk door

en ervaart het werk tijdens het
lopen. Het fungeert ook als ba-

ken, een welkome onderbreking

in deze lange gang van glas met
donkere kozijnen. Door de

transparante uitstraling blijft
de connectie met de hele gang

behouden.

De gang doet denken aan een

constante rivier. Zoals het aan

Heraclitus (540 4s0 v.Chr.) toe-

geschreven idee Panta Rhei be

schrijft.'Al het waarneembare

stroomr voorLdurerd. lr een ri

vier stroomt continue nieuw

warer. maar toch bli_'l de r'vie,

hetzelfde. Hiermee wordt de

eeuwige maar constante veran-

der'ng ge'rllusr"eerd. rer mooie

metafoor voor de mens die door

deze garg loool er onde.hevig

is aan de stroom van het leven.

-: ; l:: ir'j : r :

\lrominger ziln her u,tgangs-

punt voor dit kunstwerk. De

stromingen die door de mens

heengaan zijn takken van bo-

men die gezien kunnen worden

als bloedvaLe-. De'ne.' en de

natuur zijn versmolten met el

kaar. De takken in het ontwerp
groeien denkbee dig uit de pila-

ren die daardoor stammen lij

ken. De stromingen verwijzen

ook naar de stroom mensen die

onder het kunstwerk doorloopt.

De tra nsparante vrouwf iguren

op het glas stra len iets troos
tends, iets bemoedigends uit en

Cery Bouw en.lori van §*xtei, F*lrÍn {rei ?0}§; Lrr;nd

l';erend vlakglas met kle urenprints: h" 3§0 {m, ïr.41i.}
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ervaren beschouwers een re igi

euze uitstra ing in het bee d.

Een zie<enhuis is een p e< waar

vee mensen van verschil ende

nat onalitel Len sarnenkornen.

A j" doo. Jc ga gcl loo1L. - "
je anonieme passanten van al

lerlei nationalrteiten. Ze komen

er met een doel: onderzoe(,

werk, bezoek, genezing. Het

glaskunstwerk aat deze rnen

sen een moment een andere

beleving ondergaan. let door

breekt en onderbreekt hun kij

(en en denken en geeft ze eer.r

rnorïent van verrassing, warn'r

te, rust en bezinning die natuur

kan geven. Dit draagL b; lot een

healing environment, een onr

geving die erop gericht is or^n

h"lwezin.cnpi -t -r ,ri
iie en werknemers te bevorde

ren, waardoor mensen sne Ler

genezen of dat ze de sltuat e

van zrekzijn a s minder verve

end ervaren.

l1;""' en;aar eerder rea iseerde

1t,,,,,, Cery Bouw een totaal

<unslwerk voor het Stiltecerr

L'-t-'t \ d- | cL*. d. ziel "^L ui .

H,L 01 ,pt 'i 'ro"r .Btb

seerd op het geven van troost

en hoop n een sfeervo le, rust-

gevende rurmte waarurt je

kracht kunt putten. Het kunst-

werk draagt bij aan een irrnerLj

-,- e ti " b.-pe.^i.8.
De inspirat e voor het werl<

komt uit de natuur, onder ande
.F, oÀ\^t ,lip-dclot tl

Breda. Dit sluit aan bij het the
.. t .l , , ;.r Lo,À.J .,9 d"l .',1

gJ^g1 r i i^de o B"'g
van het zlekenhuis. Door het

creëren van een nieuw eefge

bied in de parken wordt eer.r

nleuwe kans geboden voor flora

en fauna. Ongeboren even en

nieuw even zijn lhema's d e

eans urten bij de be evings

rryereld rn het zrekenhuis.

Het kunstwerk bestaat ult vie r

onderde en die een samenhang

vertonen en e l<aar vc:rsLcr<en:

zes [amen met een l<unslrr;erk

op glas

dubbe e deur met een l<unst

werk op glas

plafond <unstwcrk

animat e op de muur
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gla5panelen met

digital geprinte en

ingebrande email-

les, piafondobject

en anirnatie; diver-

se aÍ!"netingen. ln

5ti ltecentÍum

Amphia Ziekenhuis
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ln de ramen en deuren wordt
het volgende verbeeld:
- Biien (bilenproject Wilhelmi-

na pa rk)

- Valk (Valkenberg, vroeger val-

ke nj a cht)

Amlibieën en vogels (Hoge

Vucht)

- Eik (Anneville-eik Ulvenhout)

- Viseitjes en kikkervisjes (onge-

boren en nieuw leven)

Digitaal geprinte en ingebrande

emailles op glaspanelen. Uitge-

voerd door Wimmer Clas Pro-

jecten Haelen Nederland en

ACC Mirodan Heule BE.

Afmetingen ramenr zes stuks h.275 cm, b.

65 cm elk. Afmetingen deuren: h.230 cm,

b.220 cm.

PLAFO h!DC BJ ECï
Het plafondobject is een se-

mi-transparant object met een

lichte subLiele uitstraling die re-

lateert aan de transparantie

van glas. Het idee is ontstaan

naar aanleiding van bedlegerige

patiënten die vaak naar het pla-

fond staren en hun gedachten

de vrije Ioop laten. De patiënten

die in een bed in deze ruimte

komen, kunnen ernaar kijken en

er hun gedachten op richten.

Het plafondobject is opge-

bouwd uit vier lagen die met af-

standhouders onder het pla

fond hangen. De vormen zijn

gefreesd in transparant polycar-

bonaat en geprint met hall
tra nsparante afbeeldingen.

Uitgevoerd door Ja Reclame

Va lkenswaa rd.

Afmetingen: h.40 x 215 x 125 cm.

AN]IMATIE
De afbeelding van de animatie

op de muur bestaat uit een on-

der- en bovenwaterlandschap in

veelal groentinten en het ont-

staan van nieuw leven in de

vorm van kikkervisjes die uit
groeien tot kikkertjes en bijen

die bloemen bestuiven. De ani

matie: onder water zwemmen

de kikkervisjes en het water

komt in beweging. Er springt

een kikkertje van blad naar blad.

De bijen vliegen van de ene

uienbol naar de andere.

De animatie wordt op de muur

geprojecteerd met een beamer.

De afbeelding is geprínt op Ar-

tex behang. Uitgevoerd door

iori van Boxtel Eindhoven en

Tinker lmagineers Utrecht.

Afmetingen afbeeldingr h.190 x b.460

cm. Afmetingen animatie: h. 135 x b.200

cm.
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