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Tentoonstelling kunstproject ‘Heelmeesters 2018’ Stadsmuseum Harderwijk
11 februari – 3 april 2018
‘Heelmeesters 2018’ is een interessant kunstproject, waarbij kunstenaars zich laten inspireren door de
medische sector in de breedste zin van het woord. De groepstentoonstelling is te zien van 11 februari tot
3 april 2018 in het Stadsmuseum van Harderwijk en wordt geopend door wethouder G.J. van Noort,
Welzijn & Cultuur.
Het kunstproject ‘Heelmeesters’ is een initiatief van projectteam ‘KunstZaken’, waarbij professionele
kunstenaars in gesprek zijn gegaan met een door hen gekozen ‘Heelmeester’. De ‘Heelmeester’ is een
deskundige werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Dit kan
een organisatie, arts, zorginstelling, maatschap, productontwikkelaar, of iemand op beleidsniveau
betreffen. De kunstenaar heeft zich door middel van het gesprek met de ‘Heelmeester’ laten inspireren.
Vanuit de wisselwerking tussen beide partijen is een kunstwerk gemaakt, waarin de visie van de
‘Heelmeester’ centraal staat. Het unieke aan dit project is dat het een platform biedt voor zowel
kunstenaars als de ‘Heelmeesters’. In een tijd waarin zowel kunst als gezondheidszorg onder druk staan
is dit project positief en inspirerend. De interpretaties van de kunstenaars kunnen aanzetten tot andere
inzichten op dilemma’s binnen de heelkunde.
De tentoonstelling is geballoteerd en samengesteld uit een gevarieerde selectie aan kunstwerken uit
diverse disciplines. Zoals onder andere wandobjecten, figuratieve en abstracte schilderijen, grafisch werk,
sculpturen in keramiek, steen, brons en typemachine onderdelen, waarbij sommige van deze
kunstwerken zelfs meerdere zintuigen aanspreken, zoals geluid en geur. Ook wordt een grote variëteit
aan ‘Heelmeesters’ vertegenwoordigd. Tijdens deze tentoonstelling is de visie verbeeld van onder andere
een internist-endocrinoloog, nucleair geneeskundige, wethouder zorg & welzijn, huisarts, fysiotherapeut,
klinisch fysicus-audioloog, patholoog anatoom, medium & trance healer, gezinstherapeut, gespecialiseerd
verpleegkundige, neuroloog, blindengeleide honden instructeur, coach, hartchirurg, ergotherapeut en een
psychotherapeut.
Op Facebook kan iedereen alle ontwikkelingen volgen. Hier ziet men hoe de kunstwerken tot stand zijn
gekomen, van concept tot eindresultaat. Facebook: www.Facebook.com/KunstZaken
Het kunstproject ‘Heelmeesters 2018’ wordt georganiseerd door projectteam KunstZaken, bestaande uit
kunstenaars Claudia de Vos en Charlotte Burgmans. ‘Dit is alweer het derde kunstproject dat door hen
wordt georganiseerd na eerdere succesvolle projecten in 2014 met ‘De Kunst van het Ondernemen’ en
‘Heelmeesters 2016’
Projectteam KunstZaken:
Claudia de Vos 0651884013 info@claudiadevos.eu
Charlotte Burgmans 0615887047 studioburgmans@gmail.com
Stadsmuseum Harderwijk: www.stadsmuseum-harderwijk.nl
Hartelijke groet,
Projectteam Kunst Zaken
Kunstproject Heelmeesters 2018
Charlotte Burgmans
Claudia de Vos

Bijlage: deelnemende kunstenaars

	
  
Deelnemende kunstenaars ‘Heelmeesters 2018’
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Alda Koning
Annemieke Wolter
Carla Wink
Charlotte Burgmans
Claudia de Vos
Durk v.d. ploeg
Dyon Scheijen
Gerda Maas
Gaid Ombre
Ingrid van Polen
Jolien Wesselink
Luz Elena Caballero
Marja Verhage
Marjo Dill
Mark Louisse
Marlen van Dop
Niek Bruynzeel
Serena Fiorini
Sonja Hillen

www.aldakoning.nl
www.annemiekewolter.nl
www.carlawink.nl
www.charlotteburgmans.com
www.claudiadevos.eu
www.typischkunst.nl
www.dyonscheijen.nl
www.gerdamaas.com
www.gaidombre.nl
www.ingridvanpolen.com
www.jolienwesselink.nl
www.luzelenacaballero.com
www.marjaverhage.nl
www.marjodill.com
www.marklouisse.com
www.onlinekunstenaars.nl/overzicht/keramiek-atelier-blaricum
www.niekbruynzeel.nl
www.serenafiorini.carbonmade.com
www.sonjahillen

