Exposities in HMC Antoniushove
Iedere drie maanden stelt HMC wisselende exposities samen, met kunst van zowel
professionele als amateurkunstenaars. Zij tonen hun werk en bieden dit eventueel
te koop aan. Het werk is te zien in de vitrines en de gangen van de poliklinieken en
verpleegafdelingen. Onderstaande exposities zijn tot eind september 2022 te
bezoeken.
Henk Oevering

“Verstilde momenten”

Henk heeft van jongs af aan een passie voor fotografie. Hij fotografeert vele
objecten, maar zijn voorkeur gaat uit naar de natuur. Natuurfoto’s hebben
voor hem een diepere betekenis. Met zijn foto’s wil Henk laten zien dat de
mens zuinig moet zijn op de natuur: “We moeten het landschap als
cultureel erfgoed beschouwen, zodat we het door kunnen geven aan de
volgende generatie.”
“De expositie ‘Verstilde momenten’ geeft een beeld van zoals ik die momenten ontmoet tijdens mijn
reizen en trektochten, maar ook in mijn directe omgeving. De foto’s zijn in serie geplaatst om uw eigen
verhaal te maken. Ze bevatten drie thema’s: Nederland, met veelal Leidschendam als vertrekpunt, de
Franse kusten, een zeer mooi gebied, en Amerika waar vooral de Nationale Parken mij aantrekken. De
foto’s zijn gecombineerd op kleurinvloeden. Geniet van het kijkplezier.”
Alle foto’s zijn te koop bij Henk Oevering, Natuur en Landschapsfotografie. Heeft u belangstelling ga dan
naar: http://www.henkoeveringfotografie.nl/, of mail naar henk.oevering@gmail.com.
Locatie: 2e etage, afdeling Oncologie, route groen en oranje

Heeft u interesse om te exposeren in het HMC? Stuur dan een mail naar kunstcommissie@haaglandenmc.nl

Exposities in HMC Antoniushove

Fotokring Leidschendam-Voorburg
Deze expositie wordt verzorgd door de leden van de Fotokring LeidschendamVoorburg (FLV). De thema’s van de geëxposeerde foto’s zijn: natuur, portret,
architectuur, straatfotografie en abstract.
Fotokring Leidschendam-Voorburg is een actieve fotoclub, waar iedere fotografieliefhebber welkom is. Het uitwisselen van kennis en het genieten van fotografie
vormt de basis voor de prettige sfeer in de club. In de zomermaanden zijn er
inloopavonden, waarop men vrijblijvend kennis kan maken met de leden en
activiteiten van deze fotoclub.
Voor meer informatie: www.fotokringlv.nl
Locatie: 1e etage, route blauw, gang naar IC
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Mandy Sharabani
Mandy Sharabani is beeldend kunstenaar, woont en werkt daarnaast, als
projectmedewerker zakelijke verhuur voor het Nationaal Onderwijsmuseum, in
Dordrecht. In 2010 behaalde ze haar Bachelor in Design op de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam en is inmiddels werkend lid bij tekengenootschap Pictura in Dordrecht.
Als enthousiast vrijwilliger van Kunstclub 078 bij het Dordrechts Museum, worden er
inspirerende bijeenkomsten georganiseerd waar kunstliefhebbers elkaar kunnen
ontmoeten.
In haar getekende en geschilderde portretten is het vinden van kracht in onze
kwetsbaarheid haar inspiratie. De emoties van de innerlijke belevingswereld zie je in
de kleurrijke en abstracte vlakken waaruit de portretten zijn opgebouwd. In een tijd
waarin inclusiviteit en acceptatie van ieder mens belangrijk is, roept het thema
kwetsbaarheid belangrijke vragen op: durven we ons échte zelf te laten zien?
Mandy exposeerde in 2021 met 20 portretten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Zwijndrecht.
De portretexpositie "As vulnerable as you" heeft zowel een persoonlijke als een sociale functie; er ontstaat
enerzijds een moment van zelfreflectie en anderzijds laat het zien hoe inclusiviteit een actueel onderwerp is in
onze huidige samenleving. Dit is terug te zien in de verscheidenheid van de geportretteerden en hiermee hoopt
zij patiënten, zorgmedewerkers en bezoekers van de ziekenhuizen een hart onder de riem te steken. Ook is er
een randprogrammering te vinden; op de biografie vindt u een aantal vragen ter reflectie op het thema
kwetsbaarheid in relatie tot de geëxposeerde portretten. De expositie was eerst te zien op locatie Bronovo en
is voor locatie Antoniushove uitgebreid naar 40 portretten. Op deze locatie vindt u een nieuwe serie
geschilderde, kleurrijke portretten die eveneens vanuit het thema kwetsbaarheid zijn gemaakt. De op Japan
geïnspireerde Geisha's, vormen het derde deel van de expositie.
Mandy Sharabani maakt ook persoonlijke portretten in opdracht en geeft portret workshops op locatie aan
groepen op aanvraag.
Contact: www.mandysharabani.com, mandysharabani@gmail.com, Instagram en Facebook: Mandy Sharabani.
Locatie: Begane grond, route rood, poliklinieken
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