
Guy Gilias 

g "ZIEK. Tussen lichaam en geest" 

Tentoonstelling in Museum dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent. 

09/216 35 95 Fax: 09/216 35 35 înfo@museumdrguislain.be 

Open: dinsdag tot vrijdag: 9 u-17 u 
z~e~agenzondag: 13u-17u 
maandag: gesloten 

Tot 27 april '08 

www.tussenlichaamengeest.be 

Hoe inspireert ziekte kunstenaars? 

Op de tentoonstelling vormen oude en hedendaagse kunst , affiches, etnische stukken en 
medische objecten een fascinerend parcours van hoe de mens met het spanningsveld van 
lichaam en geest omgaat. 

Bekende fotografen en gerenommeerde portretschilders van psychiatrische patiënten 
verbeelden de zoektocht van ziekte naar genezing en betreden daarbij de duistere gebieden 
van de geest. 

* * * * 

g Het Museum voor Geneeskunde en Farmacie van Kaunas, Litouwen. 

G. Vercruysse 

De nieuwe Europese landen, zoals de drie Baltische staten, verbergen mooie vestingen van 
hun bewogen verleden. Kaunas aan de Niemen, de oude hoofdstad van Litouwen, van waaruit 
het Grote leger van Napoleon vertrok om Rusland te gaan veroveren, bezit een heel 
interessant museum voor Farmacie. Het is gelegen in het centrum van de oude stad in een 
mooie gerestaureerde woning van een Duits handelaar uit de 16° eeuw. Het museum werd 
opgericht in î 987, maar de verzamelingen dateren vanaf 1936. De verzamelingen waren 
verwaarloosd en geplunderd tijdens de oorlogen maar in ere hersteld sinds 1957 door 
professor A. Kaikaris. Vele voorwerpen werden geschonken door apothekers en de industrie 
evenals door uitgeweken Litouwers, vooral naar de Verenigde Staten. 
Een mooi wandmeubel in donker hout komt uit een apotheek van het centrum van Vilnius, de 
huidige hoofdstad. De kasten zijn gevuld met potten, oude verpakkingen en medische 
instrumenten. Het bureel van de apotheker bevindt zich in het opnieuw ingerichte 
"concoctaria", een ruimte die voorbehouden werd voor distillaten, tincturen en extracten. Een 
hoek wordt opgevuld door het oude galenische laboratorium van de apotheek van het Rode 
Kruis van Kaunas. Dat alles wordt aangedreven door een stoommachine. 
Men vindt er distilleerapparaten, drageertrommels, suppopersen enz .... 
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Het onthaal is voorbeeldig en het museum is netjes en proper, hetgeen niet altijd het geval is in 
apotheekmusea. 

Medicinos irfarmacijos istorijos muziejus, 28, Rotusesstraat, Kaunus. 

Open van maandag tot zaterdag van 11 tot 18 uur. 

Ook te vinden op Internet bij Musea van Litouwen. 

* * * * 

Prijs voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, de Farmacie en de Diergeneeskunde. 
(Gesticht in 1998) 

Prot. em.J. Lemli 

Vijfjaarlijkse prijs voor een belangrijke bijdrage tot de studie van de geschiedenis van de 
geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in de Nederlanden. 
Periode 2005-2010- Prijs: 2.500 Euro- Einde van de periode: 31 oktober2010. 

de prijs wordt om de vijf jaar toegekend ter bekroning van een wetenschappelijke 
verhandeling die een belangrijke en vernieuwende bijdrage vormt tot de studie van de 
geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in ruime zin in 
de Nederlanden. 
De ingediende verhandelingen moeten vergezeld zijn van een omstandige 
samenvatting, evenals een curriculum van de auteur(s). Een gezamenlijke kandidatuur 
van meer dan twee auteurs komt niet in aanmerking. Elke kandidatuur moet in zes 
exemplaren worden ingediend. 
De ingediende verhandelingen mogen niet reeds beloond zijn met een andere 
gelijkwaardige of hogere prijs. 
De kandidaturen moeten worden ingediend op het secretariaat van de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België, Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 
Brussel, uiterlijk op 31 oktober van het laatste jaar van de lopende periode. 
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