WELKOM

OP ONZE GROENE CAMPUS!

Het Humanistisch Sculpturenpark is een uniek
openluchtmuseum met een permanente en tijdelijke
kunstcollectie. De kunstwerken symboliseren de
waarden en filosofie van de VUB of stellen ze in
vraag. Ze geven op artistieke wijze uiting aan het
principe van het Vrij Onderzoek en een vrijzinnige
levenshouding.

De Living Campus Walk is een ontdekkingstocht
langs de fauna en flora die groeit en bloeit op
onze campus. Je komt te weten hoe de VUB onze
stad en planeet leefbaar wil houden voor mens en
natuur. Hoe beperken we de klimaatverandering?
Hoe bereiden we ons en onze campus voor op
een toekomst in een extremer klimaat, met hitte,
droogte of extreme neerslag?

KUNST & VRIJZINNIGHEID

NATUUR & KLIMAAT

Scan de QR-code bij elk kunstwerk. Zo kom je meer te
weten over de permanente collectie die in de afgelopen
40 jaar tot stand kwam en het werk van gevestigde
kunstenaars toont. En de tijdelijke collectie die ruimte
geeft aan de nieuwe generatie.

Laat je verwonderen door waar de natuur toe in staat is
in een grootstad als Brussel. Scan de QR-codes op de
bordjes en ontdek wat we doen om onze klimaatimpact
te verkleinen.

www.vub.be/humanistisch-sculpturenpark

www.vub.be/living-campus-walk

HUMANISTISCH SCULPTURENPARK

LIVING CAMPUS WALK

“Art takes
nature
as its model”

ONTDEKKINGSTOCHTEN
KUNST & NATUUR
OP ONZE GROENE CAMPUS!

LEGENDE
Humanistisch
Sculpturenpark –
tijdelijke collectie

Humanistisch
Sculpturenpark –
permanente collectie

Living campus walk

Aristoteles

Onze hoofdcampus in Elsene is niet alleen een oase
van rust in het bruisende Brussel. Het is ook een levend
laboratorium voor onze studenten en wetenschappers.
Samen ontwikkelden zij twee ontdekkingstochten die je
meenemen in de wereld van kunst en natuur. Wedden
dat je je geïnspireerd voelt na het zien van al deze
pracht?
Veel plezier!
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Onze campus in Elsene is het hele jaar door vrij toegankelijk voor
bezoekers. De campus is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Adres: Pleinlaan 2, 1050 Elsene

