
Zomerexpositie   
 JBZ-Award 2018

Deze zomerexpositie bestaat uit werk van jonge kunstenaars die onlangs zijn afgestudeerd aan de AKV|St. Joost in 
’s-Hertogenbosch. De academie had negen kunstenaars voorgedragen uit verschillende disciplines voor de JBZ Award 
2018. De JBZ Award is een aanmoedigingsprijs voor beginnend beelden talent die mogelijk is gemaakt door de Raad 
van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De winnaar van de JBZ Award 2018 is Lotte van der Pasch. Zij exposeert 
samen met alle voorgedragen eindexamenkandidaten. De winnaar van vorig jaar, Jeroen Nissen, toont ook zijn nieuwe 
werk dat hij afgelopen jaar heeft gemaakt. Deze expositie is te bekijken vanaf 7 juli tot en met 28 september 2018. Op 
woensdag 5 september 2018 vindt om 16.00 uur een vernissage plaats in de expositieruimte.  

JBZ-Award
De academie had negen kunstenaars voorgedragen uit verschillende disciplines. Daaruit selecteerde de jury drie 
kunstenaars, Lotte van der Pasch, Amber Wildeman en Dylan van der Wal voor de nominatie van de JBZ Award 2018. De 
jury van de JBZ Award bestond uit Jean Marc Reinold, voorzitter van de kunstcommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
Ilse Vermeulen, beeldend kunstenaar en eigenaar galerie InDruk en Jeroen Nissen, winnaar van vorig jaar. 

De 3 genomineerden
De 3 genomineerden, Lotte van der Pasch, Amber Wildeman en Dylan van de Wal hebben een gemene deler. Zij geven met 
hun kunstwerken een statement af naar de maatschappij. Lotte van der Pasch met haar ‘Bank’. Dit winnende werk komt 
tot leven wanneer zij er zelf bij is. Met haar ‘Bank’ en enthousiasme wil zij de dialoog aan gaan met patiënt en bezoeker 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Amber Wildeman maakte ‘Open up!’, een beeldenreeks voor jongeren met gescheiden 
ouders. Zij is op zoek gegaan naar de juiste tools die ze jongeren kan bieden om ze te helpen met het verwerken van 
de scheiding. Dylan van der Wal presenteerde zijn game ‘Them’. Waar blijft de mens en zijn intuïtie in de alsmaar groter 
wordende afhankelijkheid van technologie? Hij zet dit weer in om de menselijke kant te benaderen. Aangezien het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis midden in de maatschappij staat, zijn de opdrachten passend binnen de criteria die het JBZ gebruikt bij 
de jurering.  Waar Lotte van der Pasch de directe dialoog opzoekt middels haar ‘Bank’, wil Amber Wildeman aanjager zijn 
met haar gesprekspartner en Dylan van der Wal zoekt de mens in de wereld van de technologie. Bovendien hebben de 
kunstenaars met een uitstekende presentatie laten zien dat zij vakmanschap bezitten.  

Lotte van der Pasch maakte indruk met haar project ‘Bank’. Zij gaat de dialoog aan met de mens, het gaat om jou! Ongeacht 
ras, geslacht of…. Op haar rug gedragen leidt deze bank een zwervend bestaan. Haar inspiratie zijn de vele ontmoetingen 
die zij heeft gehad met mensen op straat. De jury is benieuwd hoe zij de dialoog gaat vormgeven op de boulevard van het 
ziekenhuis. 

De winnaar van vorig jaar, Jeroen Nissen, toont ook werk dat hij afgelopen jaar heeft gemaakt. De aanmoedigingsprijs 
heeft hij gebruikt voor het maken van nieuwe werken. Het heeft hem de kans gegeven om ook na zijn studie steeds te 
experimenteren met nieuwe materialen. Daarnaast heeft hij het geld ook gebruikt om zijn verzameling (kunst)boeken aan te 
vullen. 

Jonge garde kunstenaars
In deze expositie zijn werken te zien van 10 jonge pas afgestudeerde kunstenaars van de AKV| St. Joost in 
‘s-Hertogenbosch. Sanne Clement, Amber Wildeman en Dylan van de Wal hebben de opleiding Illustratie|Animatie afgerond. 
Pascalle van Gerwen, Daniek van de Ven en Jolein Melis hebben de opleiding Grafisch|Ruimtelijk ontwerp gevolgd. En Lotte 
van der Pasch, Lucia Koevoets en Hemaseh Manawi Rad hebben de opleiding Beeldende Kunst gevolgd. Jeroen Nissen is 
vorig jaar afgestudeerd aan de opleiding Illustratie.

V I S I E  O P  K U N S T 
Kunst maakt deel uit van de healing environment die het ziekenhuis zijn patiënten wil bieden. Het ervaren van kunst biedt 
troost en afleiding voor bezoekers, patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Een prettige omgeving draagt bij aan het 
genezingsproces. Regelmatig zijn daarom concerten te horen en exposities te zien, waarbij samengewerkt wordt met lokale 
culturele instellingen. Ook onderhoudt de kunstcommissie contact met lokale kunstenaarsgroepen en kunstopleidingen. Het 
ziekenhuis wil een platform zijn om nieuw talent aan het Bossche publiek te tonen. 



Lotte van der Pasch   
“Het hoeft geen kunst te zijn, naar kunst te kijken. Zoals je naar de lucht kijkt en haar omschrijft als helderblauw 
met lichte strepen van vliegtuigen die langzaam vervagen, hoe de felle zon af en toe bedekt wordt door een 
voorbijgaande wolk, waar je net niet kunt kijken; puur omschrijven wat je ziet of niet ziet, vertelt nog niets over 
het waarom van wat je ziet. Ook zal ik jou op deze manier willen ervaren, wanneer ik je ontmoet. Dan nodig ik je 
uit om samen met mij te zitten op een bank van hout”. 

“We hoeven niet naar de kunst te kijken, slechts het kijken zelf is voldoende. Om zo praten of niet te praten over 
dat wat we zien”. 

“Op mijn rug gedragen leidt deze bank een zwervend bestaan” 
“Geïnspireerd door de vele ontmoetingen die ik heb gehad met mensen van de straat. Ook met hen zit ik op deze 
bank en vertellen wij elkaar wat we zien of ooit zagen. Wellicht dat we later leren over het waarom”. 

Oordeel van de JBZ-Award jury:
Van de opleiding Beeldende Kunst maakte Lotte van der Pasch indruk op de jury:

“Lotte gaat de dialoog aan met de mens, het gaat om jou! Ongeacht ras, geslacht, of …… Ontmoetingen, nu 
op de straat met daklozen. De jury is benieuwd hoe Lotte deze dialoog vorm gaat geven in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, op de Boulevard, ook wel de ‘Ramblas’ van ons gebouw genoemd. De jury waardeert de eenvoud en 
toegankelijkheid die Lotte gecreëerd heeft met haar ‘bank’ en haar eigen persoonlijkheid”. 

Lotte van der Pasch  
Woont en werkt in Utrecht en Amsterdam. Vanaf 2014 volgde zij de opleiding Beeldende Kunst aan de AKV St. 
Joost in ’s-Hertogenbosch. In 2018 is zij daar afgestudeerd. Lotte van der Pasch is de winnaar van de JBZ Award 
2018.  



Amber Wildeman   
Open up!
“Is een beeldenreeks voor jongeren met gescheiden ouders. Ik wil hen uitnodigen om over de scheiding terug te 
denken, erover te praten en het een plek te kunnen geven. Steeds meer mensen besluiten om te gaan scheiden. 
Kinderen zijn hiervan de dupe, zo ondervond ik dat zelf ook. Zo ontdekte ik ook dat er weinig hulp is voor kinderen 
die de basisschool ontgroeid zijn”.

“Ik ben op zoek gegaan naar de juiste tools die ik jongeren kan 
bieden om ze te helpen met het verwerken van de scheiding” 
Met de hulp en de kennis van expertisecentrum KIES heeft Amber Wildeman  praatkaarten ontwikkeld die ingezet 
worden tijdens de KIES coach sessies voor jongeren van 13 jaar en ouder. 

Oordeel van de JBZ-Award jury:
De jury vond het project ‘Open Up!’ van Amber Wildeman van de opleiding Illustratie/Animatie opvallend: 

“Mooi hoe Amber met een persoonlijk verhaal twee projecten gestalte weet te geven, beiden met een eigen gezicht 
en toch ook complementair, waarvan de één mooi toepasbaar is in de praktijk. Het inzetten van een eigen ervaring 
naar een mooie zinvolle toepassing om de ander te helpen raakt de jury. Uit de eindopdracht van Amber blijkt dat je 
een moeilijke ervaring om kan zetten in iets zinnigs!”

Amber Wildeman
Zij woont in Oss en werkt in ’s-Hertogenbosch. Van 2014 tot en met 2018 volgde zij de opleiding Illustratie/
Animatie aan de AKV|St. Joost in ’s-Hertogenbosch. In 2018 is zij daar afgestudeerd. Amber Wildeman was een 
van de 3 genomineerden voor de JBZ Award 2018. 



Jeroen Nissen    
Vorig jaar heeft Jeroen Nissen twee projecten laten zien ‘Zinnen en Ziel’ en ‘Tolerant Nederland”. Het project 
‘Zinnen en Ziel’ was een reeks portretten gemaakt van schrijvers. Het tekenen van mensen is een van zijn 
fascinaties en een andere fascinatie is dat hij schrijvers altijd al interessant heeft gevonden. Jeroen Nissen hoopt 
dat deze portretten mensen kunnen inspireren. Niet alleen om zelf te gaan lezen, maar ook om zelf te reflecteren 
wat ze zelf willen worden en waarom. 
Met zijn project ‘Tolerant Nederland’ liet hij zijn ergernis zien dat we in Nederland helemaal niet zo tolerant zijn. 
Waar ligt de grens tussen een mening hebben en iemand beledigen. Dit heeft geresulteerd in een verzameling 
tekeningen van opmerkingen en ervaringen die hij zelf of via via te horen kreeg. Als toeschouwer zag je 
vervolgens hoeveel onbegrip er toch nog blijkt te zijn in Nederland. 

Nieuw werk 
De kunstenaar toont in deze expositie een aantal nieuwe kunstwerken. 
In samenwerking met festival Tilt in Tilburg heeft hij nog portretten gemaakt van de schrijvers: Jaap Robben, 
Lieke Marsman, Onias Landveld, Sander Hobin, Yelena Schmitz en Elianne van Elderen. Voor de theaterkrant van 
Cement festival in ’s-Hertogenbosch heeft Jeroen acht dagen lang monoprinten gemaakt naar aanleiding van de 
verschillende voorstellingen die hij heeft mogen bezoeken. Naast deze opdrachten is Jeroen ook bezig met vrij 
werk zoals de serie etsen geïnspireerd op het verhaal ‘The picture of Dorian Gray’ van Oscar Wilde.

Besteding JBZ Award 2018
Jeroen Nissen heeft het prijzengeld van afgelopen jaar gebruikt voor het maken van nieuwe werken die in deze 
expositie te zien zijn. Het heeft hem de kans gegeven om ook na zijn studie steeds te experimenteren met nieuwe 
materialen. Daarnaast heeft hij het geld ook gebruikt om zijn verzameling boeken, vooral kunstboeken, aan te 
vullen. 

Jeroen Nissen 
Woont en werkt in s’-Hertogenbosch Vanaf 2012 volgde hij de opleiding Illustratie aan de AKV|St Joost in 
’s-Hertogenbosch. In 2016 is hij daar afgestudeerd. Daarvoor heeft hij gestudeerd aan het Elzendaalcollege in 
Boxmeer. Jeroen Nissen is de winnaar van de JBZ Award 2017. 



Dylan van de Wal     
‘Them’
Ervaar de symbiotische relatie tussen mens en machine in de game ‘Them’!
In dit dystopische retro avontuur doe ik een gooi naar cyberpunk verhalen als Blade Runner and Ghost in The Shell. 
Ik bevraag het moraal, de symbiotiek en het doel van de mensheid en machine. 

“Wat betekent het om mens te zijn en in welke mate 
zijn wij afhankelijk van technologie?”
“Maar ik bevraag ook in hoeverre het leven van een machine afhankelijk is van ons bestaan”.

Toelichting over het werk:
“Technologie is als een tumor: het groeit, manifesteert zich en zal ons uiteindelijk verorberen. In een wereld waar 
mens en machine onafscheidelijk zijn, bevraag ik het ego en het verlangen van de mensheid. Waarom hebben wij al 
deze snuisterijen en hebbedingen nodig, terwijl wij hier vroeger prima zonder mee konden leven? Ik ben hypocriet, 
omdat ik zelf ook verslaafd ben aan deze apparaten. Als een verhalend consument ben ik mij op ironische wijze 
bewust van de wereld waarin ik leef, doch zie ik de waarde van wat de mens heeft gecreëerd. Ik heb het vermogen 
om sluwe, digitale dystopische werelden te creëren waar ik contrasterende lijnen toepas. Ik refereer naar de 
flexibiliteit van de mens en haar natuurlijke instincten en gebruik dit als een spiegel waar ik reflecteer op de wereld 
zoals ik deze voor ogen zie”.

Oordeel van de JBZ-Award jury:
De jury vond de installatie en het spel ‘Them’ van Dylan van de Wal van de opleiding Illustratie/Animatie opvallend:

“Dylan vraagt zich af waar de mens en zijn intuïtie blijft in de alsmaar groter wordende afhankelijkheid van 
technologie. Echter zet hij deze ook weer in om de menselijke kant te benaderen. De commissie is nieuwsgierig hoe 
Dylan gaming in zou willen/kunnen zetten in patiëntenzorg. Nieuwe uitdaging?! 

Dylan van de Wal 
Hij woont en werkt in Tilburg. Van 2014 tot 2018 volgde hij de opleiding Illustratie/Animatie aan de AKV|St. Joost 
in ’s-Hertogenbosch. In 2018 is hij daar afgestudeerd. Dylan van de Wal was een van de 3 genomineerden voor de 
JBZ Award 2018. 




