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Deze bundel, Van Bacterieel bewegen naar Menselijke Cultuur (2020), is de zevende in de lezingencyclus ’Capita Selecta’ en ontstond in het kader van HOVO activiteiten.

In de tweede bundel, Cultuur en cognitie: Het menselijk vermogen om
betekenis te geven (2007), heeft het Lichaam plaats gemaakt voor Cognitie
terwijl de Geest Cultuur is geworden. Hierbij lijken tekens - zoals beelden,
gebaren en symbolen - een cruciale rol te spelen.

Het thema van de derde bundel is Cognitie in kunst en wetenschap: Dimensies van het denken (2008). Hier wordt het verkennende werk voortgezet
met een analyse hoe de creativiteit van onze cognitieve vermogens tot uitdrukking komt in kunst en wetenschap.

In de vierde bundel Lateralisatie en Cognitie: Biologische en culturele aspecten van hersenfuncties (2010), blijkt ons creatieve brein te functioneren
in een constante dialoog tussen de twee helften waaruit het is opgebouwd
en zonder dat wij ons daarvan bewust zijn.

In de vijfde bundel, Kunst en Kennis (2012), wordt ingegaan op de relaties
tussen kunst, communicatie, cognitie en politiek. Van verschillende kanten
worden deze relaties belicht wat soms verrassende gezichtspunten oplevert.

De auteurs van de zesde bundel Beeldende Kunstbeleving: Een biocognitief spectrum (2014), streven samen naar een inspirerend interdisciplinair
panorama over het zeer uiteenlopend domein van de menselijke kennis.
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De zevende bundel, Van Bacterieel Bewegen naar Menselijke Cultuur
(2020), overspant de boog van eenvoudige organismen en hun bewegingen
tot aan de ontwikkeling van menselijke cultuur. Onderweg wordt stilgestaan
bij de evolutie en de veranderende omgeving.
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De eerste bundel, Lichaam en geest (2006), benadert het lichaam/ geest
probleem vanuit verschillende invalshoeken zoals filosofie, psychologie, bewegingswetenschappen, neurofilosofie, taal- en literatuurwetenschap en
kunst. De gedachte erachter is dat alleen een multidisciplinaire aanpak
een enigszins volledig beeld kan geven.

van

CHARLES WILDEVUUR, DIRK-JAN REIJNGOUD, JOOST VAN BAAK, BERT OTTEN (RED.)

