
MEDEDELINGEN 

VESALIUS 1514-2014 

In de herfst van 2014 staat Leuven in het teken van de 500·1
• verjaardag 

van Andreas Vesalius (1514-1564), alumnus van de Leuvense 
universiteit en de grondlegger van de anatomie en de moderne 
geneeskunde. l< [I·!] T Leuven vzw organiseert daarom in 
samenwerking met allerlei culturele, wetenschappelijke en toeristische 
partners het stadsproject Vesa/ius 1514-2014. Het boeiende en 
omvangrijke programma bestaat uit een ruim aanbod aan 
tentoonstellingen, podiumkunsten, wetenschappelijke 
beschouwingen en stadsverkenningen waar zowel inwoners, 
liefhebbers, experts als passanten van kunnen genieten. 

Het vliegwiel van het stadsproject is de tentoonstelling Lijf en Leden. Andreas Vesalius en het 
theater van de anatomie in M-Museum Leuven. De Leuvense humanist heeft zijn stempel gedrukt 
op de geneeskunde, ons lichaamsbeeld en op de beeldende kunsten, voelbaar tot op heden. 

Gelijklopend met de tentoonstelling werkt '[, T Leuven samen met andere spelers uit de regio 
om het thema, het menselijk lichaam, op verschillende manieren te benaderen. Een greep uit het 
aanbod: 

Naast Vlaams talent zoals Werktank en Luca School of Arts, stellen internationale namen zoals 
Dries Verhoeven (NL) en Markus Schinwald (AT) hun beeldend werk tentoon in Leuven. De Trisha 
Brown Dance Company (VS) tast in een dansvoorstelling de mogelijkheden af van het menselijk 
lichaam. Onderzoekscentra, verbonden aan de KLJ Leuven , werken aan lezingen,debatten en 
congressen rond de figuur van Vesalius, de gezondheidszorg en de fricties aan de grenzen van de 
geneeskunde. Er zijn eveneens stadsverkenningen door Leuven als centrum van de medische 
wetenschap door de eeuwen heen. 

Vesalius is onlosmakelijk verbonden met de Leuvense universiteit. De alumnivereniging farmacie 
Farma Leuven laat zich in het Vesalius-jaar daarom niet onbetuigd. In 1738 legde de universiteit 
een kruidtuin aan voor de studenten geneeskunde. De kruidtuin is daarmee de oudste van België. 
Farma Leuven organiseert een tentoonstelling in de oranjerie waarin de geneeskrachtige kruiden 
en planten die Vesalius beschreef in zijn "Consilia" (raadgevingen voor de '"'K'" """" 
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behandeling van bepaalde aandoeningen) centraal staan. Hedendaags 
'>lffl"'fl.\.~t ,on~1•"'' t" H'-l"-'1111"", 

kunstenaar Bob Verschueren (BE) komt met een organische en botanische "'W ···-·"" ""''"-''""""'""' 

artistieke interventie. Omdat de kruidtuin op zijn mooist is tijdens de 
zomermaanden, opent de tentoonstelling al van 4 juli tot 27 september. 
Iedereen is in het najaar van 2014 uitgenodigd om intensief deel te nemen 
aan een waaier van ontdekkingen, wetenschappelijke en artistieke 
ervaringen. 

Info: www.kunstleuven.be of http://alum.kuleuven.be/farmaleuven 
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