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Wissehaege
Wit polystyreen met coating
32 x 3,5 x 0,2 m.

Fotografie: Peter Cox
De bosrijke omgeving die het seniorencomplex Vitalis Wissehaege omringt,
vormde directe aanleiding voor de plafondsculptuur die beeldend kunstenaar
Peter Vink (1974) bij de hoofdingang realiseerde. Het reliëf in de vorm van
jaarringen refereert niet alleen aan het groen, maar verwijst tegelijkertijd naar
de ouderdom van de bewoners.
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Aan de rand van het natuur- en recreatiegebied de Genneper Parken in
Eindhoven, werd in 2008 het grootschalige zorgcomplex voor ouderen
gerealiseerd. De organische vormen die Vink in polystyreen op het plafond van
de entree aanbracht, integreren de natuurlijke omgeving op subtiele wijze in de
strakke architectuur van het gebouw. Zijn werk wordt bij het vallen van de
avond door ledlampen aangelicht, waardoor het reliëf dag en nacht deel
uitmaakt van de ruimtelijke beleving van het gebouw.
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In het werk van Vink vormt de geest van de plek altijd het vertrekpunt. Hierbij
houdt hij niet alleen rekening met de fysieke aspecten die de locatie kenmerken,
maar let hij ook op de sociale invulling van de omgeving. Op die manier maakt
hij elementen van de ruimte zichtbaar, die vooraf vaak onopgemerkt bleven.
Door deze site-specific manier van werken kent zijn werk geen eenduidige
uitdrukkingsvorm. Zo verschijnt zijn werk in de vorm van permanente
sculpturen en tijdelijke installaties, maar neemt het net zo goed het uiterlijk van
video of lichtkunst aan. Hoewel Vink's werk zich heel verschillend manifesteert,
valt Wissehaege op doordat het in tegenstelling tot zijn eerdere werk veel
figuratiever van aard is.
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Wissehaege is een van de laatste opdrachten die SKOR | Stichting Kunst en
Openbare Ruimte begeleidde in het kader van de ministeriële regeling
kunstprojecten in zorginstellingen. Meer dan 300 kunstwerken zijn in het kader
van deze regeling tussen 1984 en 2009 door SKOR | Stichting Kunst en
Openbare Ruimte en haar voorganger Praktijkbureau Beeldende
Kunstopdrachten gerealiseerd.
...................................................................................
Peter Vink voltooide zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. Naast
deelname aan tentoonstellingen, realiseert Vink regelmatig tijdelijke en
permanente kunstopdrachten in de openbare ruimte. Zo maakte hij in
opdracht van de Rijksgebouwendienst een lichtinstallatie voor het
gezamenlijke depot van Naturalis, Museum Boerhaave en het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden. Ook realiseert hij in samenwerking met SKOR |
Stichting Kunst en Openbare Ruimte een lichtkunstwerk voor de Cultuurmijl
van de gemeente Enschede.
petervink.nl

Vitalis WoonZorg Groep is een zorgaanbieder voor senioren. Met diverse
locaties in Brabant en Limburg, worden voorzieningen in wonen, welzijn, zorg,
behandeling en begeleiding aan clienten geboden. Vitalis WoonZorg Groep
hanteert een actief beleid op het vlak van kunst en cultuur.

