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Kunst op de Stadscampus

Binnenkoer Hof Van Liere

Een bezoek aan de Universiteit Antwerpen
In de loop der jaren heeft de universiteit Antwerpen een mooie collectie kunstwerken opgebouwd, door
schenking, door aankopen en door bruiklenen.

Eugène Dodeigne – twee figuren.
Kunstenaars, erfgenamen van artiesten en mecenassen hebben waardevolle werken aan de universiteit
geschonken en meteen aan de gemeenschap ter beschikking gesteld.
Door het organiseren van deze wandeling wil de Universiteit Antwerpen tonen wat voor boeiende
verzameling ze bezit.

U zal ongetwijfeld verbaasd zijn over de uiteenlopende stijlen en kunstvormen die in haar collectie
aanwezig zijn.
Het aankoopbeleid
Wordt gestuurd door de Commissie Kunst op de Campus, een groep mensen met kennis van zaken. Met
dit aankoopbeleid willen zij artistiek talent steunen en stimuleren. Bruiklenen completeren de verzameling.
“Hoewel de opzet van onze kunstcollectie in essentie de verfraaiing van de universiteitsgebouwen
inhoudt, proberen we nu ook op andere manieren met onze kunstwerken naar buiten te treden. Want
naast de permanente opstelling op de vier campussen, worden er ook regelmatig werken uitgeleend voor
tijdelijke tentoonstellingen.”

Waterdrager – Philip Aguirre.
Maar er is meer.
De laatste jaren bouwde de Universiteit Antwerpen niet alleen nieuwe, moderne en hyperfunctionele
kantoren, aula’s en leslokalen (de Meerminne)
Ze verwierf ook belangrijke historische gebouwen en restaureerde die met de grootste zorg en respect
voor het historisch erfgoed tot moderne en functionele locaties.

Gebouw - De Meerminne

Grauwzusterklooster Lange St Annastraat

Een oase van rust.
Tussen de gebouwen in, komen we ook langs
de groenruimtes, de binnenkoeren, de kleine doorsteken die als een mini stadsweefsel het open karakter
van deze stadscampus mee bepalen.
U hebt hier zélf nog gestudeerd?
U hebt hier familie : kinderen kleinkinderen die hier studeren of komen studeren?

U wil wel eens weten wat deze universiteit Antwerpen te bieden heeft aan opleidingen, op deze campus
of op haar campussen Middelheim, Groenenborger of Drie Eiken?
Deze wandeling is vooral …
… genieten van deze binnenzones, van het samengaan van oud en nieuw, van de confrontatie van
modern en oud.

Duur : 2 uur
Kan uitgebreid worden met een stop voor een
lekkere koffie. – 3 uur
Vertrekpunt:
Ingang van het Hof van Liere, Prinsstraat 13.
verzamelen op de binnenkoer.
Eindpunt:
idem als vertrekpunt.
.
Binnentuin Het Brantijser – St Jacobsmarkt.
Te bereiken :
buslijnen 479 – afstappen hoek Keizerstraat.
tramlijnen 10 – 11 – afstappen aan De Meersminne – Sint Jacobsmarkt.
Autos : Om in de buurt van de stadscampus te parkeren, volgt u de blauwe parkeerroute 'Meir
Universiteit'
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