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Ziekenhuis Maas en Kempen - Maaseik
Sector:
Ziekenhuizen

Voorziening:
Ziekenhuis Maas en
Kempen
3680 Maaseik

Kunstenaar:
Samen: Roel Vandebeek
Glaskunst: Joost van
Santen

Titel:
Samen
Geïntegreerd
glaskunstwerk

Projectgegevens:

Bedrag integratie
kunstwerk:
248.500,00 euro
Begeleiding:
/
Realisatie:
2017

Trefwoorden:
sculptuur
logo
glaskunst
signalisatie
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fax 02 553 34 80
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Locatie: grote woorden: landschap rond het ziekenhuis, kleine woorden: op verschillende plaatsen in het ziekenhuis, glaskunst: strook van 50 m over de gehele
lengte van de entree, gekleurd glas aan toegangen verschillende gebouwen, stille
ruimte
Materiaal: grote woorden: cortenstaal, kleine woorden: messing, glaskunst: Vanceva glas, een gekleurde folie die tussen de ruiten van het isolatieglas wordt aangebracht
Samen
De woorden communiceren met iedereen die het domein betreedt. Ze heten je
welkom, doen je nadenken, steken je een hart onder de riem. Samen is het eerste
woord dat je tegenkomt en meteen ook de titel van het project dat in samenwerking met het personeel van het ziekenhuis werd gerealiseerd.
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Project:
nieuwbouw van een
algemeen ziekenhuis met
190 bedden en 36 plaatsen
daghospitalisatie, ter
vervanging van de
bestaande ziekenhuizen
van Bree en Maaseik
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Glaskunstwerk
Aan de toegangen van de verschillende gebouwen werden grote kleurvlakken
aangebracht die voor een duidelijke markering zorgen. Zij bevorderen de oriëntatie en vereenvoudigen de bewegwijzering.
Als de zon schijnt worden de kleuren in het ziekenhuis geprojecteerd, dit geeft
een vrolijk accent.
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De kunstenaar koos voor een digitale techniek, deze techniek maakt het mogelijk
subtiele kleurovergangen te realiseren.
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