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Leif Andersson is professor aan het Biomedisch Centrum van de Uppsala University (Zweden). Hij is een wereldautoriteit op het vlak van 
de genetica van de kip en publiceerde zijn werk in toptijdschriften zoals Nature Genetics en Science. Recent publiceerde het team van Leif 
Andersson in Nature een baanbrekend artikel over de genetische wijzingen die plaats vonden bij gedomesticeerde kippen in vergelijking met 
wilde kippen onder de titel ‘Whole-genome resequencing reveals loci under selection during chicken domestication (Nature, March 2010)’. Zijn 
werk toont het belang aan van gedomesticeerde kippen als modelorganismen voor biomedisch onderzoek.

Tomasz Wendland studeerde kunstgeschiedenis in Polen en behaalde een doctoraat aan de universiteit van Bonn. Hij doceert aan de Dartington 
College of Arts in Engeland en is daarnaast een succesvol curator en kunstenaar. Hij was curator van meer dan 56 tentoonstellingen in  
ondermeer Canada, China, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Als kunstenaar werkt hij met diverse media waaronder video,  
fotografie, sculpturen, tekeningen en installaties. Tomasz Wendland is directeur en organisator van de MEDIATIONS biënnale in Poznan 
(Polen) sedert 2007. 



ter gelegenheid van de uitreiking van het eredoctoraat aan Koen Vanmechelen op voordracht van de faculteit Geneeskunde. 

Het symposium vindt plaats in auditorium H6, Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt, Agoralaan – Gebouw D, 3590 Diepenbeek.

Graag inschrijven op www.uhasselt.be/koenvanmechelen uiterlijk op 21 mei 2010.

Alle lezingen zijn in het Engels.

Professor Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Hasselt, nodigt u van harte uit op het Koen Vanmechelen is een veelzijdig en geëngageerd kunstenaar die thema’s aansnijdt die vaak op het raakvlak liggen tussen kunst en bio-
medische wetenschap. Zo is het “Cosmopolitan Chicken Project” sterk gericht op de relatie tussen biodiversiteit, vruchtbaarheid en ethiek. 
Het werk van Koen Vanmechelen, dat in belangrijke mate is opgebouwd rond de kip en het ei, is tegelijk een metafoor voor actuele maat-
schappelijke thema’s zoals genetische manipulatie, globalisatie en multiculturaliteit. Het roept vragen op over onze identiteit als individu 
en als soort. Hij ontvangt op 28 mei 2010 een eredoctoraat van de Universiteit Hasselt.

Vertrekkende vanuit het werk van Koen Vanmechelen gaan drie topwetenschappers – prof. Rik Pinxten, prof. Marleen Temmerman en 
prof. Leif Andersson – en één curator met wereldklasse – dr. Tomasz Wendland – de ontmoeting aan tussen kunst en wetenschap. 
Koen Vanmechelen verzorgt de afsluitende lezing.

Rik Pinxten is gewoon hoogleraar Antropologie aan de Universiteit Gent en is directeur van het Centrum voor Interculturele Communica-
tie en Interactie van de UGent. Als wetenschapper verdiept hij zich in de thema’s identiteit, de studie van kennis en van religies in een 
vergelijkend perspectief. Hij pleit voor inter- in plaats van multiculturalisme. Hij is voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en 
ontving in 2004 de Arkprijs van het Vrije Woord voor zijn boek ‘De Artistieke Samenleving’.

Marleen Temmerman is gewoon hoogleraar in de Gynaecologie-Verloskunde aan de Universiteit Gent en Diensthoofd Vrouwenkliniek aan 
het Universitair Ziekenhuis Gent. Ze heeft ook  de leiding over het International Center for Reproductive Health. Daarnaast is ze senator. In 
maart 2010 ontving Marleen Temmerman de Lifetime Achievement Award van het prestigieuze British Medical Journal. Marleen Temmerman 
greep deze prijs aan om de thema’s die zij behartigt, zoals gezondheid en vrouwenrechten, opnieuw onder de aandacht te brengen.
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