


WONDERKAMERS
KUNST, NATURALIA & FILOSOFIE

We zijn uit het oog verloren dat de natuur deel is van ons en 
dat wij deel zijn van de natuur. Alles in de natuur heeft een 
onderlinge samenhang en op onze beurt zijn wij verbonden 
met alles wat leeft.

VERBINDING is een tentoonstelling met wonderkamers die 
vertrekt vanuit een holistische benadering en kunst, 
naturalia en ideeën van kunstenaars, filosofen en 
wetenschappers samenbrengt over mens, aarde, natuur.

VERBINDINGwil kinderen aanwakkeren en 
inspireren om hun relatie met de natuur te 
onderzoeken. Al spelend worden zij 
aangemoedigd om nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken over hoe zij anders kunnen omgaan 
met onze unieke planeet.

VERBINDINGbestaat uit twee kabinetten met 
kleine kunstwerken, video’s en naturalia. Een 
reeks borden met vragen verspreid in de ruimte 
zetten aan tot filosoferen rond 7 focuspunten:

Met een ‘Brief aan de aarde’ spreken kinderen hun hoop en vragen uit voor 
de toekomst en verbinden ze zich met andere kinderen en organisaties die 
hun bezorgdheid omtrent de aarde delen. 

VERBINDING is er voor kleine en grote mensen vanaf 9 jaar
VERBINDING reist rond seizoen 2020/ 2021

“ De aarde is niet enkel de omgeving waarin wij leven. Wij zijn 
haar. Wij zijn een deel van haar en zij is in ons en daarom 
dragen wij haar altijd met ons mee.“
Thich Nhat Hanh

• wij zijn de aarde
• de aarde is een wonder
• alles is verbonden met alles
• alles in de natuur is cyclisch 
• hoe meer de biodiversiteit hoe sterker het leven
• het kleine zit in het grote en omgekeerd 
• jij en wij

Zijn mensen ook natuur ?
Kan een bos een mens genezen ?
Hebben we verschillen nodig ?
Hebben olifanten vlinders nodig ?
Is een druppel een zee ?
Kunnen vliegjes de wereld vervuilen ?   
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