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Symbiose?

• Welke vorm van samenleven?
• nauw verweven

• “uomo universale” Leonardo da Vinci (1452-1519)

• “Wiener Moderne” (1890-WWI)
• Eric Kandel (2012) “The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious                                           

in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present” 
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• nu eerder
• LAT-relatie

• leven en laten leven

• gescheiden werelden



Kunst en wetenschap: Hoezo?

• gelijkenissen

• vragen stellen, antwoorden zoeken

• trigger = worsteling met levensvragen, grote thema’s

• innerlijke kracht, onweerstaanbare drang om te begrijpen

• sinds het modernisme, nog een gelijkenis
• beiden presenteren een model van de werkelijkheid, gebaseerd op een proces van onderzoek 

en ontdekking

• maar wel verschillende vormen van kennis, verschillende manieren van betekenisgeving 

• grootste verschil (cf. Wilhelm Dilthey)

• wetenschappen: “Erklären”

• kunsten: “Verstehen”



Wetenschappen Kunsten
testbare modellen van  elementaire kenmerken van de 
wereld

subjectieve indrukken of uitdrukkingen van een 
dubbelzinnige werkelijkheid zoals ervaren in het 
dagelijks leven

testen vergen objectieve metingen (zonder 
subjectieve elementen), gericht op replicatie

focus op subjectieve elementen, niet gericht op 
replicatie, maar elke keer in zekere zin “uniek”

denkwijzen = analyse, reductie, deductie denkwijzen = synthese, associatie, inductie

wetenschappers denken formeel-deductief en 
abstract

kunstenaars denken intuïtief (“tacit knowledge”) en 
concreet

“output” = vnl. tekst, om kennis te communiceren “output” = meestal niet-tekstuele artefacten, die de 
kennis op één of andere manier “belichamen”

vereiste attitude = afstand nemen vereiste attitude = deelnemen, betrokkenheid

het enige dat er toe doet, is in de tekst de “boodschap” moet geëxtraheerd worden in de 
interactie tussen het kunstwerk en de beleving ervan 
cf. “the beholder’s share” (Ernst Gombrich)



Kunst en wetenschap: Hoezo?

• ondanks gemeenschappelijkheid in de interesses, zijn de kunsten en de 
wetenschappen toch ver uit elkaar gedreven
• “glazen wand”, “koudwatervrees”

• mate van specialisatie

• tijdsgebrek

• sporadische ontmoetingen
• inspiratie, metaforen

• nieuwe technologieën

• wetenschappelijke afbeeldingen met artistieke kwaliteiten

• rijkere, intensere samenwerking is mogelijk



Kunst en wetenschap: Hoe? Zo!

• Intensieve samenwerking
• op basis van gemeenschappelijke interesses

• met gelijklopende inbreng

• resulterend in meerwaarde voor beide

• Een paar voorbeelden
• Parallellepipeda 2008-2010

• Wagemans, J. (2011). Towards a new kind of experimental psycho-aesthetics?  
Reflections on the Parallellepipeda project. i-Perception, 2(6), 648-678.                           
doi: 10.1068/i0464aap



1. Dominique Genin

• fotograaf

• samenwerking “On the edge of chaos” in het kader van PiLoT1



“Complexity without order produces confusion. 

Order without complexity causes boredom.”

Rudolph Arnheim

(1904-2007)



“We must ultimately be able to account for the most basic fact 

of aesthetic experience, the fact that delight lies somewhere 

between boredom and confusion.” 

Ernst Gombrich

(1909-2001)



complexity

order

Daniel E. Berlyne (1971) “Aesthetics and psychobiology”









Beauty







2. Stefanie De Winter

• restauratie, kunstgeschiedenis, kunsttheorie

• FWO aspirant 2016-2020
• PhD project “When Art Turned Day-Glo, Marking the Impact of Daylight 

Fluorescent Materials in New York Art from the 1960s and 1970s”
• Promotor: Hilde Van Gelder (KU Leuven), Copromotoren: Johan Wagemans (KU Leuven),  

Geert Van der Snickt (U Antwerpen)

• De Winter, S. (2018). DayGloification: Frank Stella’s Fluorescent Turn, an Art-
Scientific Approach. The International Journal of the Image, in press.

• De Winter, S. et al. (2018). Illusory colour depth based on interactions 
between fluorescent and conventional colours. Art & Perception, in press.













3. Patrick Ceyssens

• PhD thesis “Van kijken naar beelddenken” (Universiteit Hasselt, 21 
september 2018) 



In the background lies the real desire 4



Every moment is leaking 1



The memory mourns what it has not seen 2



‘I wanna get behind the image #1’ 

http://patrickceyssens.com/videos/recent/i-
wanna-get-behind-the-image-1

http://patrickceyssens.com/videos/recent/i-wanna-get-behind-the-image-1




Dank u

• johan.wagemans@kuleuven.be

• www.gestaltrevision.be

mailto:johan.wagemans@kuleuven.be
http://www.gestaltrevision.be/

