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Dit tweede lectoraatsjaar, of - beter gezegd - het eerste volwaardige schooljaar voor het nieuwe 
lectoraat Technology Driven Art, was ‘not a walk in the park’. Het was een periode aftasten, van 
opstarten en begeleiden, en opnieuw aftasten.

Verleden jaar gaf ik al aan dat artistiek onderzoek (en vernieuwing) vanuit een lectoraat, 
organisatorisch onderaan ‘the food chain’ bengelt. Dat is ook logisch: de organisatie van het 
onderwijs is (terecht) prioritair. Onderzoek zit niet structureel als ‘vak’ verankert in het lessenpakket 
van de meeste opleidingen, maar is een competentie die verweven zit in het geheel van de lessen. 
Vanuit een lectoraat is het dan ook niet eenvoudig om er de vinger op te leggen en ‘in te breken’ in 
het bestaande lessenrooster. 
‘De Kunsten’ is een amalgaam van zeer uiteenlopende kunstpraktijken die nauwelijks enige 
overlap met mekaar hebben: niet in het artistieke denken, niet in de economische onderbouw en al 
helemaal niet in de onderzoekende attitude ten aanzien van ‘de invloed van technologie’. Ik 
omschrijf de Kunsten als ‘het West-Afrikaanse landdier’: het kklinkt om het eerste zicht homogeen, 
zolang je er geen dieet voor moet opstellen.
Die diversiteit in invalshoeken en werkwijzen is een groot goed binnen de Kunstopleidingen. Elke 
Kunstopleiding heeft haar eigen attitude, organisatievorm en denkwereld. Daar een uniformiteit in 
proberen aan te brengen komt een beetje neer op het uniform dwangvoederen van dat ‘West 
Afrikaanse Landdier’. 
Vanuit de lectoraten vraagt dat een zeer specifieke aanpak die naar vorm en inhoud grondig 
verschilt per kunstfaculteit. En omdat dit een nieuw lectoraat is, zonder voorgeschiedenis binnen 
de faculteiten moeten alle aanspreekpunten en opstap stenen van nul opgebouwd worden.
Sommige faculteiten zijn nog zo zeer bezig met het heruitvinden van hun identiteit (bijvoorbeeld 
door het versmelten van CMD en Viscom binnen één kunstopleiding’) dat ze een onderzoekende 
insteek van buitenaf kunnen missen als kiespijn. 
Bovendien - en dat is een structureel probleem - zijn de docenten die tijd en interesse hebben in 
het vernieuwen en bevragen van hun praktijk, overbevraagd. De meeste docenten werken deeltijds 
en hebben daarnaast nog een andere praktijk, waardoor het niet meteen evident is om hun 
takenpakket uit te breiden. En zowat alle ‘spannende, vernieuwende en onderzoekende’ projecten 
komen dus terecht bij dezelfde paar docenten.

Nieuwe, digitale technologie is vertrouwder voor de studenten dan bij de docenten. Vanuit de 
verdediging van het gekende, bestaande ambacht, wordt de introductie van nieuwe technologie 
nog te vaak afgedaan als een dure gimmick. Bovendien zijn docenten zich zeer bewust van het 
steeds verder uitdijen van de benodigde kennis en vaardigheden binnen de kunstenpraktijk. Voor 
elke nieuwe vaardigheid die je wil aanleren, zal je vroeg of laat een oude vaardigheid moeten laten 
vallen (of nog slechts zeer ‘basic’ aanleren). De kunst van het vernieuwen van het kunstonderwijs, 
is de kunst van het omgaan met de extreem diversifiërende en veranderende vaardigheden. 
Onderwijs op maat, gestoeld op projecten, is de enige uitweg. Door de voorsprong van studenten 
op sommige technologische domeinen moet onderwijs een tweerichtingsverkeer worden. Dat is in 
sommige opleidingen een verworven evidentie, maar in andere niet.

Door het openen van deze ‘doos van Pandora’ levert dit lectoraat sowieso een kritische en hopelijk 
inspirerende bijdrage aan de evolutie van het aanleren van nieuwe, technologische ambachten. 
Ook als dat niet zonder slag of stoot gaat.

Het afgelopen studiejaar heb ik in de meeste opleidingen een project kunnen opstarten en 
afwerken. Het goede nieuws is dat er veel ‘side-catch’ is: door twee bescheiden 3D printers te 
installeren binnen de design opleiding en te voorzien in basiscursussen 3D-printing, ontstond er 
(naast enkele geslaagde 3D print experimenten), een gezonde wedijver tussen de opleidingen. 
Dit schooljaar staan er meer dan 8 3D printers - gefinancierd door de verschillende opleidingen.
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Uiteindelijk moet eerst die technologische basis gelegd worden, voor er verder onderzoek in kan 
gebeuren. En daarin is nog een weg te gaan. Pas als dat er allemaal is - als we de buitenwereld 
iets te bieden hebben - kan er gekeken worden naar externe financiering en partners.

Los daarvan bouw ik mijn eigen expertise verder uit - die richt zich toch vooral naar de rol van 
technologie binnen live performance kunst. Daarin ben ik een veel gevraagde spreker, binnen en 
buiten Nederland. Dat domein probeer ik - in prikkelende en provocerende lezingen - steeds te 
koppelen aan de enorme en onderschatte invloed van nieuwe technologie op de maatschappij. 

Een ander heikel punt is het gebrek aan een schrijf-traditie binnen de faculteit der Kunsten. 
Schrijven wordt nooit spontaan gekoppeld aan de creatie van artistiek werk. Het wordt steeds met 
een beoordelende context geassocieerd: met toetsen, eindopdrachten, scripties… Schrijven 
gebeurt bijna uitsluitend in een normerende context. Hoeveel dt-fouten staan erin, klopt alles wel 
en staan de referenties wel op de juiste plek? Of moet het ‘plaats’ zijn, en is plek Vlaams? 
Schrijven is daarom nooit iets wat als plezierig ervaren wordt, waarin je verschillende uitgesproken 
stijlen kan hanteren en een eigen signatuur in kan ontdekken. Dat geldt niet enkel voor studenten, 
maar ook voor de meeste docenten. Ze vinden schrijven bloed-link. Daar waar de meeste 
projecten dit jaar succesvol uitgevoerd werden, was dat een heel ander verhaal wat het schriftelijk 
verslag betreft. Dat bleef in de regel achterwege, ondanks vriendelijk aandringen, ondanks - of 
misschien wel dankzij - een grote flexibiliteit van mijn kant naar de vorm, lengte, breedte en 
diepgang van dat schrijven.

Het stimuleren van een prikkelende diversiteit in het schrijven staat daarom centraal in de wedstrijd 
‘scriptiekunst’, die we samen met het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 
organiseren.

Door de uitgave van de inaugurale redes in eigen handen te nemen wilden we aantonen dat een 
boekje - binnen eenzelfde budget - ook spannend en verleidelijk kan zijn. Het boek staat ook voor 
de goede samenwerking tussen de twee lectoraten: we zijn uiterst verschillend maar staan rug aan 
rug binnen de zelfde context. 

Dit schooljaar volg ik de verslaglegging van de projecten zelf op de voet. Ik gooi zelf alles online op 
de verschillende deelsites van het lectoraat en we kopen studenten als het ware om (bijvoorbeeld 
door het aanbieden van gratis 3D printmateriaal in ruil), om creatief te zijn in hun verslaglegging.

Dit jaar gaan we verder in het actief stimuleren van een kritische assimilatie van nieuwe, 
beschikbare technologie in het kunstenonderwijs. Soms loopt dat stroef: de projectleider binnen 
CMD van afgelopen jaar is ook intens betrokken bij het nieuwe lectoraat rond data-visualisatie, en 
gaat zich daar op toeleggen en in het conservatorium is (was) er gewoon nog geen cultuur in het 
implementeren van nieuwe technologie bij de creatie en uitvoering van muziek. Daar proberen we 
nieuwe bruikbare contacten te vinden. Het 3D print project binnen MAFAD loopt na een wefelende 
start nu zeer goed. Ook architectuur toont interesse, hoewel ook daar de stap tussen eerste 
beloftevolle contacten en een concreet project groot blijkt. Binnen de Toneelacademie ga ik zelf het 
3D scanning verhaal actief mee aansturen.

Verder blijf ik technologie actief gebruiken en bevragen in mijn (weliswaar minimale) artistieke 
praktijk: in 2016 regisseer ik de operacreatie ‘Der Golem’ in Mannheim, in een eigen, 
hoogtechnologische vormgeving met 12 projectoren. Ook in dit project betrek ik actief studenten - 
als betaalde stage - bij de realisatie. Première op 16 april in het National Theater Mannheim. U 
bent van harte uitgenodigd.
http://www.nationaltheater-mannheim.de/de/oper/stueck_details.php?SID=2261

Dit verslag staat grotendeels online op de - overwegend  engelstalige - site van het lectoraat. 
Vandaar dat grote delen van dit verslag engelstalig zijn.
http://technologydrivenart.org

http://www.nationaltheater-mannheim.de/de/oper/stueck_details.php?SID=2261
http://technologydrivenart.org

