
In en door de materialiteit  
van het medium  

wordt iets aanwezig gesteld dat de 
materialiteit overstijgt. 

 
‘Met geen woorden te beschrijven!’ 

en dat geldt vooral voor kunst na 
1945. 
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Kunst en wetenschap 

Kunst, (onder)bewustzijn, creativiteit 

en wetenschap 

Zonder oog geen zien,  

maar zien, creëren en beleven we 

kunst met het oog of met ons brein? 
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4 sporen 
1. Voedingsbodem verandering kunst na 1945? 

 
2. Geestverruimende middelen en creativiteit?  
Onder ‘gemoedsgestoorden’ vaker creatieven?  
Onder creatieven vaker ‘gemoedsgestoorden’? 
 
3.Wat is bekend van competenties beeldende 
kunstenaars met niet-aangeboren hersenletsel?  
 
4. Wat brengt neurostimulatie aan het licht bij 
creatieve activiteit en esthetische bewondering? 
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Als het maar ‘echt‘ is = authentiek 

SPOOR 1 

 

"The artist expresses only what he has within 
himself, not what he sees with his eyes.“  
Alexej von Jawlensky 

 
 

• SCHREEUW: innerlijk avontuur , existentie en kunst 
één laten zijn.  

= Waarheid van je geest uitdrukken, beeld is een 
abstractie 
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file:///C:/Users/Mieke/Documents/kunstgeschiedenis%20referaat%204e%20jaar/referaat/veranderingen%20na%201945.html 
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C:/Users/Mieke/Documents/kunstgeschiedenis referaat 4e jaar/referaat/veranderingen na 1945.html


http://www.youtube.com/watch?v=yDl0qPfkSRw 
 

Jefferson 
Airplane  
‘White Rabbit’ 

Lou Reed 

"To fall in hell or soar 
angelic, you'll need a 
pinch of psychedelic“  
Humphry Fortescue Osmond SPOOR 2 
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Psychodelics / Ecodelics 

Geestverruimende middelen >   

gevoel van individualiteit 

subjectiviteit van ‘zijn’,  

verklaring van autonomie 

vrijheid van denken en doen 

gevoel dat alles met alles samenhangt  

mystiek – verheven cultuur -  

.. 

voor…tegen… 
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< Lee Conklin, 1968 

Rick Griffin, 1981 
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http://www.youtube.com/watch?v=gw0C5Sga6So  [jefferson airplane radiotune Levi’s] 
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Collectieve intelligentie > 
psychedelische belofte van 
connected brein >  
Bob Wallace ‘9e man Microsoft’ 
mecenas psychedelisch onderzoek 

graffitiRusl 

Digital art 
installatie 

The New Psychedelica  
Mu Eindhoven 2011 
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http://www.ted.com/playlists/11/the_creative_spark.html 
 [2.27 tot 4.17 minuten] 

SPOOR 2 

• Vincent van Gogh, Sylvia Plath, Ernest 
Hemingway…. 

 ‘Bildnerei der Geisteskranken’ (Prinzhorn 1922)  

1. Kunnen de werken als kunst worden 
beschouwd? 

2. Zijn de werken een uiting van ziekte of van 
een sterke creatieve impuls?  
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Chaissac kenmerkt zijn eigen 
stijl als 'rustiek modern‘, 1956 

Dubuffet,  
Galeries Lafayette, 
1961 
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Zonder titel, 1959, 
Chaissac 14 



SPOOR 3 

 

“Een tentoonstelling is ook altijd  
  deel van een groter geheel”   Van Abbe 2012 

 
De terugkeer van een performance 

 
SPOOR 3  
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Wie bepaalt of het werk kunst is? 

• Originaliteit 

• Contact met het bewustzijn 

• Intentie, introspectie, proces, vernieuwend… 

• Acceptatie en waardering van het publiek 

• …… 

• ….. 
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Werken die er écht voor velen uitspringen geven 
generiek beeld: méér dopamines afgescheiden = 
aantoonbaar! 
> effect grootste in linker hersenhelft  
 
 
 
 
Twee parameters van groot belang: dimensie: 
abstract –representatief    
uniek – ambique 
 
Beleving is sterker wanneer iemand in een positieve 
mood is. 
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Zelfreflectie en persoonlijke relevantie 
belangrijkste onderscheidende items daarbij! 
 
Kunstenaars vertonen tijdens álle taken meer 
hersenactiviteit,  

alsof ze intenser met de taken bezig zijn. 
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Is het brein (kunst)responsief te maken?  
 
Gat te dichten tussen kunstminnaars en 
kunsthaters? 
 
Hoe is de interactie tijdens het observeren en 
leren van kunst?  
 
Is er verschil tussen de beginner en de expert 
in het vakdomein?  
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talige / symboliek duiden 

mediëren creatieve 
vermogen 

alert zijn 

verfijning visuele 
associatie 

bouw van je 
vaardigheidsprogramma 

linkerhersenhelft 



rechterhersenhelft 
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achterpartieel cortex bij 
kunstenaar > 
produceren geplande 
bewegingen = 
ruimtelijke relaties 

midden frontaal cortex bij 
kunstenaar > complexe 
associaties, manipulatie van 
visuele vormen, fijne motorische 
reacties handen 

intensiever gebruik 
door kunstenaar = 
interne representatie 
toetsen aan perceptie 

sensorische cortex 
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Interpretatieve ruimte : krachtiger beeldbeleving als het wat tijd vraagt om 
beeld te lezen: variabelen ordenen 


