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Wereldberoemd kunstenaarsduo bezoekt nieuw medisch centrum Simpelveld  

Op vrijdag 14 januari a.s. zijn de toonaangevende kunstenaars Job Smeets & Nynke Tynagel van Studio 

Job, op uitnodiging van huisarts Jo Crutzen, te gast in het nieuwe medisch centrum Simpelveld.  Voor 

binnen en buiten het nieuwe pand maken Job Smeets & Nynke Tynagel kunstwerken die de 

samenwerking in het nieuwe medisch centrum uitdraagt. Namens het College van de gemeente 

Simpelveld is wethouder Joep van der Aa aanwezig om de wereldberoemde kunstenaars te ontvangen. 

De gebruikers van het nieuwe pand van het medisch centrum hebben besloten gezamenlijke kunstwerken 

aan te schaffen. Namens deze werkgroep is de Simpelveldse huisarts  verantwoordelijk voor de kunst voor 

het nieuwe medisch centrum.  ‘Studio Job is over de hele wereld bekend. Het werk van Studio Job wordt 

internationaal geschaard onder de meest toonaangevende designers van het moment. Van New York tot 

Milaan, musea in Praag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Hasselt, de collectie en werken van Studio Job 

gaan over de hele wereld’ zegt kunstkenner Crutzen. Je kunt de ontwerpen van Job Smeets & Nynke 

Tynagel ook niet over het hoofd zien. Ze vergroten graag alledaagse voorwerpen uit en vertellen met hun 

ontwerpen een verhaal. ‘Via ons werk leggen we uit hoe we naar het leven kijken’, zeggen Job Smeets & 

Nynke Tynagel over de objecten die zich tussen de wereld van design en de beeldende kunst bewegen. 

‘Wanneer we iets maken, bedenken we niet eerst hoe het in een huiskamer zal staan. We maken ons 

werk omdat wij het gevoel hebben dat het gemaakt moet worden.’ Met deze kijk op het leven gaan beide 

kunstenaars aan de slag met de nieuwe werken voor het medisch centrum in Simpelveld. De kunst van 

Studio Job is niet alleen in wereldsteden en Nederlandse provinciesteden te zien, over een poosje ook in 

Simpelveld. De werkgroep is met diverse partners in onderhandeling om sponsorgelden te verzamelen 

voor de financiering van de kunstwerken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jo Crutzen. 

----------------------------------------------Einde bericht --------------------------------------------------------------------- 

Pers is uitgenodigd aanwezig te zijn bij het ontvangst van  Job & Nynke om 15:00 uur,  

Huisartsenpraktijk Simpelveld,  Doctor Ottenstraat 48,  NL- 6369 VP Simpelveld,  T 045-5440333. 

Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Mariëlle Houben, 

marielle@pyoen.nl of 06 81165282. 
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