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Ziekenhuis Oost-Limburg - Genk
Voorziening:
Ziekenhuis Oost-Limburg
3600 Genk

Kunstenaar:
Joost Van Santen

Titel:
1) 155 glaspanelen op de
gevels van de K-blok
2) The colours of Glass

Projectgegevens:
Project:
1) verbouwing en uitbreiding
van diverse diensten op
campus Sint-Jan en
uitbreiding pijncentrum op
campus Sint-Barbara

Bedrag integratie
kunstwerk:
1)
586.548,00 euro
2)
186.093,90 euro
Begeleiding:
kunstcel Vlaamse
Bouwmeester
Realisatie:
1) 2015
2) 2008

Trefwoorden:
glaskunst
wand
sculptuur
installatie
meubilair
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155 glaspanelen op de gevels van de K-blok
Locatie: vooraan op de campus Sint-Jan
Materiaal: de glazen gevelpanelen zijn bekleed met een bedrukte folie en staan in
een RVS kader op een sokkel los van de gordijngevel
Er werd gekozen om de gevels te voorzien van gekleurde glaspanelen om de monotonie, door het noodzakelijk langgerekte karakter van de gevel, te breken .
Voor ieder paneel afzonderlijk werd een kleurontwerp gemaakt en werd in nauwe
samenspraak met de architecten de positionering en de dimensie van alle panelen
bepaald waarbij als belangrijkste criterium het zicht vanuit de achterliggende kamers en ruimtes.
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2) nieuwbouw van een
overdekte parkeerplaats en
uitbreiding en verbouwing van
het ziekenhuis, campus Sint
Jan
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The colours of Glass
Locatie:
Dorpsplein aan de ingang van het ziekenhuis: een glazen sculptuur en 3 glazen
zitbanken
Parkeergebouw: transparante glazen panelen bij de 6 trappen
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Materiaal:
Glazen sculptuur: gelamineerd glas
Banken: wit gecoat aluminium, 30mm dik gelaagd glas
Parking: Vanceva glass, gelamineerd, zonlicht, LED-lampen
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De glazen panelen aan de 6 trappen duiden de verschillende ingangen van de
overdekte parking aan. Elke trap heeft een eigen kleur en oriënteren de bezoeker op een natuurlijke wijze.
In het parkeergebouw werden de centrale kolommen op kelderniveau door de
kunstenaar voorzien van een goudkleur.
De zon projecteert de kleuren van het glas op de straat. De projecties veranderen in de loop van de dag of naargelang het seizoen. Dit steeds wisselend
lichtspel is de essentie van het glazen sculptuur, de zitbanken en de trappen
naar het parkeergebouw.
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