
      

 

 
 

 

Uitnodiging 
 

Tweede in een reeks ontmoetingen in Hortus Arcadië Nijmegen  
rond Het wezen van ‘duurzaam’ 

 

donderdag 20 juni 2013 van 19.30 tot 21.45 uur 

'De Mens als Zaailing’ 

Symposium rond het levenswerk van kunstenaars Huub & Adelheid Kortekaas  
 

In onze reeks ontmoetingen in Hortus Arcadië rond Het wezen van ‘duurzaam’ ontvangen we pioniers uit het 
werkveld van duurzame ontwikkeling. Deze voorlopers zijn deels afkomstig uit de wetenschap, maar ook van 
daarbuiten. Deze keer is er een ontmoeting met de kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas. Op de 
vooravond van Midzomernacht zijn zij te gast om hun werk te presenteren en erover te vertellen. Ook gaan ze 
in gesprek met het publiek. In de afgelopen decennia realiseerde het kunstenaarsduo projecten die 
wereldwijd aandacht trokken en die op verschillende plekken over de wereld werden getoond: The Unifying 
Spiritual Field of the World * Anima Mundi * en The Spiritual Garden, onderdeel van wat zij zelf noemen:  
Quantum-Art projecten. Daarmee willen zij een verband leggen tussen de ontwikkelingen in de kwantumfysica 
en de kunst. In 2012 verscheen hun Manifest Utopia - Het Leven als Kunstwerk - geïnspireerd op de visie dat 
elk mens beschouwd kan worden als een unieke ‘Zaailing’, uitgezaaid om uit te groeien in deze wereld en zo 
tot volle wasdom te komen. 
 

Onthulling van beeldengroep in de Hortus 
Huub en Adelheid Kortekaas onthullen een beeldengroep van 9 engelen in de tuin van de Hortus. Voor hen is 
de engel  een metafoor voor het  levensgevoel en de daarbij behorende nieuwe energie, waarin de mens zijn 
rol als schepper ontdekt. Martin Drenthen en Pieter Lemmens, filosofen uit de ‘Visions of Nature’- groep van 
het Institute for Science, Innovation and Society zullen kritisch reflecteren op het werk van de kunstenaars.   
 

Organisatie: Radboud Universiteit, Institute for Science, Innovation and Society, 
Hortus Arcadië en het RU Netwerk Duurzame Ontwikkeling  

http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/projecten/61-unifyingfield
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/projecten/61-unifyingfield
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/projecten/59-animamundi
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/projecten/60-spiritualgarden


      

 

 
 

   

 

 

 

 

Cultuurvernieuwers uit de onderstroom 
Tijdens deze reeks ontmoetingen in Hortus Arcadië geven opvallende cultuurvernieuwers hun visie op de 
verhouding mens-natuur, gebaseerd op hun persoonlijke ervaringen en drijfveren. Meer informatie over het 
werk van onze gasten op 20 juni, Huub en Adelheid Kortekaas is te vinden op:  
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/ 

 

Programma donderdagavond 20 juni 2013 

19.00 uur Inloop en ontvangst deelnemers  

19.30 uur Opening door Kim van der Leest, directeur Hortus Arcadië &                                                     

Kirsten Kuipers, initiatiefnemer Hortusreeks vanuit ISIS, Radboud Universiteit Nijmegen 

19.35 uur   Introductie van de Quantum Art projecten door Huub en Adelheid Kortekaas &                                   
Onthulling van de beeldengroep door het kunstenaarsduo 

20.00 uur Gesprek van Huub en Adelheid Kortekaas met het publiek rond de beeldengroep 

20.15 uur Korte pauze met koffie en thee 

20.30 uur Reflecties op de Quantum Art Projecten door o.a. Pieter Lemmens en Martin Drenthen, 

filosofen van de ‘Visions of Nature’-groep van ISIS (Institute for Science, Innovation and 

Society), Radboud Universiteit Nijmegen  

21.15 uur Gesprek kunstenaars, sprekers en publiek 

21.45 uur Afsluiting & borrel 

Vooraf aanmelden is gewenst:  
Per e-mail via de Hortus:  info@hortus-arcadie.nl of via Kirsten Kuipers (k.kuipers@science.ru.nl) 
De entree is € 8,50 euro incl. een drankje (€ 5,- voor studenten).   
Nadere  informatie en achtergronden over de reeks vindt u op: www.duurzaamvanbinnen.wordpress.com 

 

http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/

