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Kunst op de Campus Drie Eiken - Wilrijk

Universiteit en kunst
Een bijzonder aspect van de culturele dimensie van de Universiteit Antwerpen is het initiatief om
op de drie campussen de internationale hedendaagse beeldende kunst te integreren en dit zowel
buiten als binnen in de aula's, in de burelen, in de gangen, ja zelfs in het universitair ziekenhuis.

De Stap – Jean Builquin.

Bernard Schultze – Herschaft des Nebels

Het doel is een permanente confrontatie van studenten, assistenten, onderzoekers, professoren,
administratief en technisch personeel met actuele kunst. Met haar collectie hedendaagse kunst
wil de UA het beeld versterken van een kosmopoliete universiteit die voortdurend op zoek is naar
vernieuwing.

Dirk Vander Eecken – You don’t know what love is

Vic Gentils – Monument Huysmans – Lenin

Laat u verrassen door :
de beeldengroep van Vic Gentils, het lichtbaken, de prachtige torsies van kunstenaar Leblanc,
het boeddha beeld, het mysterieuze schilderij „ergens onder water‟ van Lutgard Verdonck, de
Muur van Coulon. De Stap van Jean Bilquin.
Stuk voor stuk prachtige werken uit de ruime en verbluffende kunst- collectie van de Universiteit
Antwerpen. Verrassend is de ontdekking van „de krokodil‟ in de vijver voor het nieuwe gebouw
Diergeneeskunde… een werk van de assemblagekunstenaar Van Hooydonck. Voorwaar een
fantastische belevenis, deze gezellige artistieke wandeling, in het groene parkkader aangelegd
door Jacques Wirtz.
Met deze wandeling
krijgt u een becommentarieerde kennismaking met kunst op de campus Drie Eiken in Wilrijk, het
derde luik in de triptiek met : Kunst op de Stadscampus, en Kunst op de Campus Middelheim.
Vertrekpunt:
Op het bordes van gebouw D (bij parking 2)
Eindpunt:
idem als vertrekpunt.
Duur : 2 uur.
Kan gecombineerd worden met een maaltijd
of een drank in het cafetaria of in Het Bistro’tje
op de Campus. Tel. 03/

Te bereiken :
Met de wagen vanuit A12, E19, E17. Gebruik een
routeplanner U kan parkeren op parking 2.
Verder stadsbussen 17 (via Rijnkaai, Rooseveltplaats en CS) en 22 (via Groenplaats, Antwerpen
EXPO / De Singel). Met de fiets knooppunt 14
Met de trein : - Antwerpen Centraal -> buslijn 17 of
buslijn 31
.
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