
     

UITNODIGING VOOR DE FEESTELIJKE 
ONTHULLING VAN HET BEELD
Op weg naar het centrum voor kwaliteit  
van leven Antoni van Leeuwenhoek 

DONDERDAG 14 DECEMBER OM 16.30 UUR

AURORA



Het Antoni van Leeuwenhoek stelt zich ten doel de patiënt en zijn naasten 
maar ook de medewerkers een plaats te bieden waar men zich “thuis” voelt. 
Hier moet je zijn. Hier ben je op je plek.

Kunst bij en in het Antoni van Leeuwenhoek heeft daarbij het doel af te leiden 
van de zorgen van de dag voor eenieder die hier moet zijn. De hieraan ten 
grondslag liggende gedachte is dat kunst, in de brede zin des woord, “gebouw, 
architectuur, kleurstellingen en omgeving”, bijdraagt aan een aangename, 
vertrouwde verblijfs- en werksfeer. Het gebouw heeft het doel de patiënt, 
bezoeker en medewerker te “omarmen”. Waar men ook vandaan komt men 
herkent het Antoni van Leeuwenhoek als een plek waar men moet zijn. Dit 
wordt verder benadrukt door warmte, “rust”, professionaliteit, betrokkenheid 
en aandacht. We kiezen dan ook bewust niet voor verwerkingskunst of kunst 
die een echo of emotie van verwerking, rouw of confrontatie oproept. Maar 
kunst die troost, ondersteuning, een warme glimlach, hoop, vertrouwen en 
een moment elders biedt.

Bij de start van het programma Groei en Innovatie in 2008 heeft de Raad van 
Bestuur een kunstbudget meegegeven om de groei ook artistiek zichtbaar 
te maken. Dit heeft geleid tot opdrachten voor een wandtapijt van Claudy 
Jongstra in de nieuwe wachtruimte van polikliniek een, voor een kunstwerk 
van Patrick Jacobs dat in polikliniek twee komt en voor een beeld van Jan 
Pater dat een brug moet vormen tussen het oude en het nieuwe deel van het 
Antoni van Leeuwenhoek, het Centrum voor Kwaliteit van Leven. De gedachte 
achter deze laatste opdracht was om zichtbaar, zelfs tastbaar te maken dat 
men zich na de behandeling ook weer kan herstellen, zich oprichten. De plek 
van dit nieuwe werk, op de overgang van de oude naar de nieuwe hal, op weg 
naar het Centrum voor Kwaliteit van Leven, onderstreept naar onze mening 
deze symboliek ten volle.

Eric de Wilde, voorzitter van de kunstcommissie

ONZE VISIE OP KUNST IN EN BIJ  
HET ANTONI VAN LEEUWENHOEK



PROGRAMMA 
Nieuwe hal bij Centrum  
voor Kwaliteit van Leven

16.30
Onze visie op kunst in en bij  
het Antoni van Leeuwenhoek
Eric de Wilde voorzitter kunstcommissie

16.40
Van visie tot Aurora
Frans Hilgers

16.50
Aurora onthult
René Medema, voorzitter RvB  
Antoni van Leeuwenhoek

16.55
Aurora, mijn visie
Jan Pater 

17.00 - 18.00
Visuele en tactiele beroering onder  
genot van een ‘aangekleed’ drankje



HET BEELD AURORA
Aurora is vervaardigd uit Carrara marmer, het befaamde Italiaanse gesteente dat beeld- 
houwers door de eeuwen heen gebruikt hebben om uiting te geven aan hun verbeelding.  
Een bijzonder materiaal dat bij uitstek oud en nieuw, zoals op deze plaats in het Antoni  
van Leeuwenhoek, met elkaar kan verbinden. De beeldhouwer, Jan Pater, heeft in de 
Ravaccione groeve naar een steen gezocht die dienend zou zijn aan het beeld.  
Het uitverkoren blok woog 21.000 kilo, die hij in 5 maanden tijd terugbracht tot de  
3300 kilo van het standbeeld. 

Het drie meter hoge beeld is gemaakt vanuit een aantal gedachten:

≈ Je zou erin kunnen schuilen om even tot      
 jezelf te komen, om je geborgen te voelen. 

≈  Je kunt er ook gewoon even in staan en  
 de steen voelen, diens lijnen en zachtheid       
 ervaren. 

≈ Het beeld kan communiceren met de 
  beschouwer.  Het straalt kracht uit en die 
 kracht richt zich naar boven, reikend en 
 zonder einde. De lijnen in het beeld dragen 
 hiertoe bij. 

≈  Het beeld mag verrassen, iedere kijkhoek is  
 anders maar dat anders zijn vormt een  
 vloeiend geheel.

Het standbeeld wordt door zijn plaatsing op zwart graniet weerspiegeld en verlengd,  
wat de kracht ervan versterkt. Zo kan de kijker die in het beeld staat het gevoel krijgen  
er één mee te zijn. 

Raak het beeld vooral ook eens aan….


