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Afb. 1: Filmstill uit Multiple realities, Hannah Goedhart, 2015
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Afb.2: Documentatie van performance 
Movement drawings, Hannah 

Goedhart, 2014. Immerloo Park 
Festival, Arnhem, 2015  Fotografie: 

Robert Koekkoek



Afb. 3: Documentatie van 
performance Movement drawings, 
Hannah Goedhart, 2014. Immerloo 
Park Festival, Arnhem, 2015
Fotografie: Robert Koekkoek 
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Mijn scriptie gaat over de vakoverstijgende 
samenwerking tussen makers uit de dans- en 
beeldende kunstwereld. Ik ben in mijn eigen 
beeldend werk al langere tijd op zoek naar manieren 
om dans en kunst met elkaar te verbinden. Ik heb 
ongeveer 12 jaar gedanst en dit is altijd een passie 
van mij gebleven. Als klein verlegen meisje dat niet 
vaak in het middelpunt wilde staan, voelde ik me op 
het podium juist sterk en zelfverzekerd. In dans kon 
ik mijn gevoelens kwijt en mezelf laten zien. 

Tijdens de vooropleiding die ik heb gedaan bij een 
kunstenares thuis kwam ik op het idee om dans en 
beeldende kunst met elkaar te verbinden. Het leek 
me super interessant om dans vast te leggen in een 
kunstwerk, of dat de dans sporen achterlaat op een 
doek tijdens het dansen. 
Dans is voor mij soms al een beeldende kunstvorm, 
omdat ik het dansende lichaam haast een kunstwerk 
op zich vind. De sierlijke bewegingen van een dans 
hebben een bepaalde schoonheid in zich die ik ook 
ervaar als ik naar een beeldend kunstwerk kijk. 
Tijdens een dansvoorstelling wordt meestal al 
gebruik gemaakt van lichteffecten en decor, maar 
dat is vaak nog erg op de achtergrond en staat altijd 
in dienst van de choreografie. Ik vind het interessant 
om die aspecten meer op de voorgrond te plaatsen 
en om de beide disciplines meer in balans te 
brengen en in elkaar over te laten gaan.

Ik heb gekozen om naar kunsthogeschool ArtEZ in 
Arnhem te gaan, omdat daar een interdisciplinair 
programma is waarbij studenten van de opleiding 
docent dans, docent theater en docent beeldende 
kunst samen werken aan één project en dit paste 
helemaal bij mijn idee om dans met andere 

kunstvormen samen te voegen. 
Ik heb tijdens mijn opleiding een hele 
ontwikkeling doorgemaakt en verschillende 
aspecten van de combinatie dans en beeldende 
kunst onderzocht. In het eerste jaar lag voor 
mij de nadruk op het gebruiken van dans als 
aanleiding om een kunstwerk te maken. In 
het tweede jaar lag de nadruk op ‘dansend 
materiaal’, in het derde jaar heb ik een dans 
gemaakt in een kunstinstallatie die tijdens de 
dans weer vervormde, aan het eind van jaar drie 
bracht ik dans en een grafische projectie samen 
en daar ben ik tijdens mijn afstudeerproject 
op door gegaan. Hieronder beschrijf ik deze 
kunstprojecten wat uitgebreider.

In het eerste jaar heb ik een performance gedaan 
waarbij ik de beweging vastlegde met behulp 
van houtskool tekeningen op mijn menselijke 
maat (zie afb. 2,3). Er was daarbij dwarsfluit 
muziek te horen die ik zelf had gecomponeerd 
en opgenomen en die de kijker in een soort 
trance bracht. Er ontstond een grote mandala, 
waarbij sommige delen weer uitgeveegd 
werden door mijn beweging. Deze performance 
heb ik ook opgevoerd op het Immerloo Park 
festival in 2015. Dit werk was geïnspireerd op 
het werk van Heather Hansen, waar ik later in 
mijn scriptie meer over zal vertellen.

INLEIDING



Afb. 4, Afb.5, Afb. 6: Documentatie 
van experimenten Dancing 
Material, Hannah Goedhart, 2015

In het tweede jaar heb ik onderzoek gedaan naar het vertalen van dans 
naar andere materialen (zie afb 4-6). Ik heb bijvoorbeeld dansende 
rook vastgelegd en druppels inkt die in water vallen en zo een dansend 
effect hebben. Ook heb ik gekeken hoe het is als je beweegt samen met 
materiaal, in dit geval met een doek over mij heen, waardoor het lichaam 
helemaal of deels verdwijnt en je een heel ander effect krijgt. De dans is 
aanleiding om het doek in beweging te brengen.
Ik heb daarnaast gekeken hoe het is als wind de aanleiding is tot het 
laten dansen van een doek.
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Afb. 7: Documentatie van 
Performance Blacklight dance, 
Hannah Goedhart, 2015

In het derde jaar heb ik een performance gedaan waarbij ik neon-kleurige 
touwen heb gebruikt die licht geven met blacklight (zie afb. 7). Ik danste 
binnen die touwen en tijdens de performance smeerde ik lichtgevende 
neonkleurige verf op mijn lichaam, wat zich tijdens de performance 
steeds meer verspreidde. Mijn bewegingen zorgde voor een beweging 
en een verandering binnen de touwen 
compositie. 
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Aan het eind van jaar drie ben ik de samenwerking aangegaan met 
twee dansers van docent dans die ik via het interdisciplinaire project 
heb leren kennen. Ik heb een projectie gemaakt van bewegende 
zwarte en witte strepen, waar de dansers in bewogen (zie afb. 8). 
Hierdoor kwamen de strepen ook op het lichaam van de dansers en 
creëerden zij schaduwen op de projectie op de muur. De dansers 
werden hierdoor opgenomen in de projectie en ze waren minder 
herkenbaar als personen. De dans was aanleiding tot het veranderen 
van het beeld en het bracht de projectie tot leven. 

Met mijn afstudeerwerk heb ik deze combinatie van disciplines nog 
verder uitgebouwd (zie afb. 9, 10, 34-38). Ik heb tijdens mijn stage bij 
KunstLAB experimenten gedaan met de MYO armband die beweging 
en spierspanning registreert en kan omzetten naar bijvoorbeeld beeld 
of geluid (zie afb. 12). KunstLAB heeft zelf de MYO armband ingezet 
bij het omzetten van bewegingen van dansers naar geluiden. Normaal 
gesproken is het namelijk zo dat de dansers dansen op muziek, 
maar het team van KunstLAB vroeg zich af of dat ook andersom kan. 
Dat danders muziek creëren door hun bewegingen. Ik wilde graag 
interactieve visuals maken, dus een projectie die aangestuurd wordt 
door de bewegingen van de danser met de MYO armband om. 

Uiteindelijk heb ik dit experiment niet verder uitgewerkt in mijn 
beeldend afstudeerwerk, omdat het voor mij technisch wat te hoog 
gegrepen was wat niet haalbaar was binnen mijn afstudeerperiode. 
Dit was wel een interessant onderzoek binnen mijn proces, omdat ik 
nog meer inzicht kreeg in hoe ik dans en beeldende kunst met elkaar 
kon verbinden, op zo’n manier dat ze letterlijk een interactie met elkaar 
aan gaan. 

Afb. 9: Documentatie van 
performance Graduation 

Project: The balance of 
three, Hannah Goedhart in 

samenwerking met DJ Marcel 
Klein Legtenberg, dansers: 

Judith Eeftink, Maarten 
Krielen, Lynn Kosakoy, 
Maxime Kroot, Danielle 
Huyghe, Alkis Barbas, 

Gabrielle Emily Aidulis, 
Nathalie Vermeiren, Anka 

Konings, 2017

Afb. 8: Documentatie 
van performance Dance 
and projections, Hannah 

Goedhart, 2016
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Afb. 11: Documentatie 

van performance Morph, 
Hannah Goedhart, De Kaaij, 

Nijmegen, 2017

Afb. 10: Documentatie van 
performance Graduation 

Project: The balance of 
three, Hannah Goedhart 
in samenwerking met DJ 

Marcel Klein Legtenberg, 
dansers: Judith Eeftink, 

Maarten Krielen, Lynn 
Kosakoy, Maxime Kroot, 

Danielle Huyghe, Alkis 
Barbas, Gabrielle Emily 

Aidulis, Nathalie Vermeiren, 
Anka Konings, 2017

Ik kwam in contact met een VJ die mij allerlei nieuwe dingen leerde op 
het gebied van projecties en visuals. Ik heb voor mijn eindwerk drie 
grote tetraëders gemaakt, bekleed met een half doorzichtig doek waar 
drie verschillende bewegende grafische beelden op waren te zien. 
In elke tetraëder danste een danser. De zwarte delen in de projectie 
werden transparant en zo ontstond er een samenspel van dans 
en projectie. Ik wilde de bezoekers in een trance brengen door de 
continuerende muziek en de hypnotiserende beelden. De beelden 
vervormden en vermenigvuldigden zich terwijl ze ronddraaiden, wat 
een effect gaf van een caleidoscoop. Dit creëerde een surrealistische 
wereld van geometrische vormen en objecten. 

Ik zocht naar een manier om dans, projectie en muziek met elkaar te 
combineren en om ze optimaal in balans te brengen en ze op elkaar te 
laten reageren. De dansers namen de grafische vormen over in hun dans 
en konden de visuals ook beïnvloeden door tegen het doek aan te komen 
tijdens hun dans, waardoor de lijnen gingen vervormen. De muziek heb 
ik in samenwerking met een DJ gemaakt. Ik heb zelf gecomponeerde 
dwarsfluit muziek gecombineerd met elektronische geluiden om een 
interessante tegenstelling te creëren tussen de digitale wereld en de 
non-digitale. De heldere tonen van de dwarsfluit combineerde ik met 
geluiden die alleen maar op de computer gemaakt kunnen worden en 
op een gegeven moment vervormde het geluid van de dwarsfluit door 
elektronische effecten. 
Deze tegenstelling was ook te zien bij de elektronische en grafische 
beelden, die gecombineerd werden met het lichaam van een danser 
en de objecten die ambachtelijk gemaakt waren. 
Ik vind het interessant om verschillende disciplines samen te brengen, 
waardoor ze het werk naar een hoger niveau tillen. 

Met mijn werk ‘Morph’ wat ik op De Kaaij in Nijmegen had tentoongesteld 
in 2017 heb ik het idee van het vervormen van de projectie door dans 
verder uitgewerkt (zie afb. 11). Ik heb hele flexibele, niet transparante 
stof gebruikt waar ik op projecteerde, die over een levensgrote 
rechthoek was gespannen. Doordat de danser de stof indrukte en er 
tegenaan danste, vervormde de projectie en kwam het beeld letterlijk 
tot leven. Omdat ik in beide disciplines ervaring heb, kon ik kijken 
vanuit zowel de ogen van een danser als die van een beeldend 
kunstenaar. Dit werkte voor mij erg goed en ik kon hierdoor de dansers 
beter aansturen tijdens het proces. 
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In de hedendaagse samenleving is het steeds gebruikelijker dat verschillende disciplines 
met elkaar samenwerken. Rond 1600 zag je de samensmelting al terug in bijvoorbeeld 
opera’s, waarin theater, dans en beeldende kunst in de vorm van decors gecombineerd 
werden met live muziek van een orkest. Het hele verhaal werd verteld in zangvorm en er 
bestaan ook balletopera’s, waarin dans een grotere rol had. Ik ga het in deze scriptie echter 
hebben over de hedendaagse samenwerking tussen dansers en beeldend kunstenaars. Ik 
zal kort wat vertellen over dans wat gecombineerd werd met beeldende kunst vanaf 1900, 
maar daarna zal ik alleen projecten behandelen vanaf 2000.

Rond 1900 leefde Loie Fuller, die één van de grondlegsters was van de moderne dans. 
Ze gebruikte kostuums, lichteffecten en objecten waarbij de danstechniek, emotie en 
schoonheid van de danser ondergeschikt werden aan de beeldende aspecten. Ze was 
geïnspireerd door de natuur, zoals bloemen en vlinders en dit zie je duidelijk terug in de 
wapperende, kleurrijke doeken waarmee ze danste.1

Rond 1920 was Les Ballets Russes actief. Hierbij wordt voor het eerst het experiment van 
het totaal theater-kunstwerk in praktijk gebracht: een gelijke samenwerking van dans, 
muziek en beeldende vormgeving. Het aandeel van beeldend kunstenaars is zo belangrijk 
geworden (zij bepaalden mede de choreografie), dat men gaat spreken van ‘theater van 
schilders’. In het werk ‘parade’ van choreograaf Diaghilev werkte hij samen met komponist 
Eric Satie, dichter Cocteau, choreograaf Massine en vooral kunstenaar Picasso. De dansers 
hadden kostuums aan die hun bewegingen beperkten. Het viel niet zo in de smaak bij het 
publiek, omdat het zo radicaal anders was. Een ander onderdeel van het programma was 
het stuk ‘vuurwerk’ van schilder futurist Balla met muziek van Stravinsky. De enige spelers 
waren de bewegende decors en lichten.2 
Rond die tijd ontstond ook het bekende ballet ‘Das Triadisch Ballet’ van Oskar Schlemmer, 
waarbij de dansers kostuums aan hadden die voort kwamen uit schilderijen en die hun 
bewegingen beperkten. Het ballet had geen diepere betekenis, het ging vooral om het 
visuele spel en de absolute vorm. Verschillende drie-eenheden komen naar voren, zoals 
vorm, kleur en ruimte. Met het getal drie begint namelijk het collectieve. Thema’s binnen de 
kostuums waren: 

	Wandelende architectuur, waarbij de kubusvormige ruimte het kostuum bepaalde
	Marionet, waarbij het de vormen van het lichaam benadrukt en abstraheert (de 

eivorm van het hoofd, de bolvorm voor scharnierpunten)
	Het technisch organisme: bewegingswetten van het lichaam in de ruimte, zoals 

rotatie zijn uitgangspunten voor het kostuumontwerp
	Dematerialisatie: Deling en opheffing van de vormen van het menselijk lichaam.3

In de jaren 70 ontstonden de happenings en de performance art, waarbij elementen van 
theater, muziek, dans en beeldende kunst werden gecombineerd. Beeldend kunstenaars 
gingen het lichaam gebruiken als uitdrukkingsmogelijkheid.4 

1  H. van Heyningen, S., Swart, A. & Thijsen, G. (1981) P. 7
2  H. van Heyningen, S., Swart, A. & Thijsen, G. (1981) P. 16-19
3  H. van Heyningen, S., Swart, A. & Thijsen, G. (1981) P. 28-31
4  H. van Heyningen, S., Swart, A. & Thijsen, G. (1981) P. 37

RELEVANTIE
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Allen Kaprow, een leerling van John Cage op het Black Mountain College is een van de 
eersten die een happening ontwikkelt. Hij omschrijft deze in 1966 als een samenspel van 
voorvallen, uitgevoerd of waargenomen op verschillende tijden en plaatsen. Er is geen 
vaststaand begin, midden of eind, dit in contrast met de kunst uit het verleden. Men wilde 
kunst buiten de musea en galeries halen en je kwam de performances dan ook op de gekste 
plekken tegen. Men wilde de mensen confronteren met bepaalde thema’s. Happenings in 
Europa hebben vaak een politiek of sociaal activistische tendens. 5

Vanaf halverwege de jaren 90 zie je steeds meer disciplinevervaging terug in dans- of 
theatervoorstellingen. Een aantal makers gingen hierin door en er ontstonden cross-
overs, waardoor de menging van disciplines zo sterk was dat het project niet meer onder 
te verdelen viel in één van de disciplines. Er werden totaal nieuwe kunstvormen ontdekt 
doordat verschillende kunstvormen samen smolten. 
Mensen gebruikten elkaars vaardigheden om gezamenlijk iets te maken wat ze alleen nooit 
hadden gekund.  Hier zal ik later in de scriptie voorbeelden van geven.

In het boek Group Genious wordt gezegd dat ‘the lone genious’ niet bestaat. Alles komt 
voort uit samenwerkingen en interacties met elkaar. Het feit dat the Wright brothers het 
vliegtuig uitvonden en grote bedrijven dat niet voor elkaar kregen, was omdat the Wright 
brothers samenwerkten vanuit verschillende disciplines. De creativiteit wordt groter als we 
samen werken en het eindresultaat is beter dan de opsomming van de afzonderlijke delen.6

Er wordt geëxperimenteerd met de rol van het publiek en er wordt gekeken naar hoe het 
publiek betrokken kan worden bij het kunstwerk of in de performance. Er is zelfs een nieuwe 
naam en nieuwe kunstvorm hiervoor ontstaan: interactieve kunst. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van allerlei locaties buiten de schouwburg of het 
museum en ontstaan er theater- en dansvoorstellingen en kunstwerken op locatie, waarbij 
de elementen van die locatie een belangrijke rol gaan spelen en inspiratiebron zijn binnen 
de voorstelling of het kunstwerk. Een totaalinstallatie die de hele ruimte vult is de laatste tijd 
veel populairder en de ervaring van de bezoeker speelt daarbij een grote rol. Het kunstwerk 
zit overal om je heen en je kan er doorheen lopen. Deze soort kunst leent zich ook veel meer 
voor het samenwerken met dansers of theatermakers. 

5  H. van Heyningen, S., Swart, A. & Thijsen, G. (1981) P. 40
6  Keith Sawyer (2017) p. 15-16
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Het vakoverstijgend samenwerken tussen een discipline in de 
kunst en een discipline buiten de kunst is tegenwoordig erg in 
opkomst en is echt van deze tijd. Je ziet bijvoorbeeld dat kunst 
en techniek steeds meer samen gaan. Er worden exposities of 
festivals georganiseerd zoals TodaysArt in Den Haag, tijdens de 
Dutch Design Week zie je deze samenwerking terug en tijdens het 
lichtfestival Glow in Eindhoven of het Amsterdam Light Festival. 
Kunstenaars gebruiken aan de ene kant de nieuwe technologische 
mogelijkheden, maar aan de andere kant willen ze de mensen 
duidelijk maken wat voor invloed nieuwe technologie allemaal heeft. 
In het werk ‘plplpl.pl::scrutiny’ van Matthias Oostrik wat ik in 2016 
op Todays Art gezien heb, is een grote bol te zien van allemaal 
tv schermen die live camerabeeld van de bezoekers laten zien. 
Matthias Oostrik maakt gebruik van de nieuwste technieken van 
beveiligingscamera’s, waarbij verdacht gedrag gelijk gesignaleerd 
kan worden. De kunstenaar wil de interactie van mens met machine 
duidelijk maken.7

Ook kunst en wetenschap worden vaak gecombineerd en dit zag ik 
onder andere terug tijdens mijn stage bij KunstLAB Arnhem, waar 
ze veel bezig zijn met het verbinden van 
kunst en techniek en kunst en wetenschap. Ze organiseren 
bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd een Nieuwe Makers Borrel, 
waarbij er een wetenschapper wordt uitgenodigd die iets vertelt 
over een recent onderzoek en daar gaat een kunstenaar dan weer 
op reageren. 
Het publiek wordt aangemoedigd om ideeën te bedenken waarin 
kunst en wetenschap samen kunnen gaan binnen dat recente 
onderzoek wat er wordt gepresenteerd. Verder is KunstLAB bezig 
met het maken van interactieve kunstinstallaties, waarbij techniek 
een belangrijk aandeel heeft. Zo hebben ze bijvoorbeeld een 
interactieve muziekmuur gemaakt van een heel aaibaar materiaal, 
zodat wanneer mensen er overheen aaien ze een muziekstuk 
kunnen creëren.8

Mijn onderwerp is relevant, omdat een vakoverstijgend proces toch 
een hele uitdaging is en omdat makers vaak gewoon beginnen, 
zonder eerst een duidelijke structuur op te zetten of bewust te zijn 
van de verschillende manieren van samenwerken. Ik wil daar meer 
duidelijkheid in geven door in deze scriptie handvaten te geven hoe 
met zo’n vakoverstijgende samenwerking om te gaan.

7  Matthias Oostrik - plplpl.pl::scrutiny Todays Art, Den Haag, 2016. 
Verkregen van: http://todaysart.nl/2016/program/matthias-oostrik-plplpl-plscrutiny/ 
Geraadpleegd op: 8-3-2018
8  Tactile Orchestra – KunstLAB Arnhem. Verkregen van: http://www.
kunstlabarnhem.nl/en/tactile-orchestra Geraadpleegd op 8-3-2018

Afb. 13: Documentatie van 
experimenten MYO armband bij 

KunstLAB Arnhem, 2016

Afb. 12: Matthias Oostrik – plplpl.
pl::scrutiny, Todays Art, 2016, Den 

Haag, Nederland
Fotografie: Michel Boulogne 
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HOOFDVRAAG EN 
DEELVRAGEN
Ik begon mijn onderzoek met de volgende vraag: 

Waar kan je de diverse hedendaagse vakoverstijgende samenwerking tussen makers uit 
de dans en beeldende kunst in onderverdelen aan de hand van specifieke hedendaagse 
samenwerkingsprojecten en wat valt te concluderen over de werkbaarheid van de 
samenwerkingsmethodes?

Ik wilde nog meer onderwerpen bij mijn onderzoek betrekken, zoals het creatief proces 
en aanbevelingen en tips voor een vakoverstijgend proces. Ik heb de vraag algemener 
geformuleerd en ik ben op de volgende vraag uitgekomen:

Op wat voor manier kunnen dansers en beeldend kunstenaars samenwerken in een 
vakoverstijgend project en wat zijn mogelijkheden om vanuit verschillende disciplines te 
komen tot een gezamenlijke taal?

Deelvragen:

Hoe werkt een creatief proces in het algemeen en hoe werkt het toegespitst op makers uit 
de dans en beeldende kunstwereld?

Wat zijn de kenmerken van de verschillende manieren van samenwerken (multidisciplinair, 
interdisciplinair en transdisciplinair) en hoe zie je die terug in hedendaagse 
samenwerkingsprojecten tussen beeldend kunstenaars en choreografen/dansers?

Wat is mijn eigen visie op het vakoverstijgend samenwerken en wat zijn mijn ervaringen 
daarmee?

Wat zijn aanbevelingen en tips die het vakoverstijgend samenwerkingsproces kunnen 
ondersteunen?



19

AFBAKENING
Ik heb me beperkt tot de samenwerking tussen beeldend kunstenaars, dansers en choreografen. Hier 
komt vaak ook muziek bij kijken en allerlei organisatorische factoren, maar daar heb ik me minder 
op gefocust. Ik heb me niet zozeer gericht op de performances en happenings, alhoewel sommige 
projecten deze stroming wel aanraken. Ik heb een aantal hedendaagse projecten geselecteerd om 
te behandelen aan de hand van de verschillende vormen van vakoverstijgend samenwerken. Ik heb 
me hierbij beperkt tot hedendaagse projecten, omdat die meer relevant zijn voor het onderzoek 
en een duidelijker beeld geven van de mogelijkheden van nu, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
techniek. De projecten zijn kunstprojecten uit de westerse wereld, omdat die beter aansluiten 
bij de maatschappij van Nederland. Verder heb ik mijn eigen ervaringen gebruikt binnen het 
samenwerken met dansers om mijn visie te kunnen geven op vakoverstijgende samenwerking.

D O E L S T E L L I N G
Mijn doel is om toekomstige vakoverstijgende samenwerking te helpen door informatie 
te geven over vakoverstijgende projecten en aanbevelingen en tips te geven voor hoe 
ze met zo’n vakoverstijgende samenwerking kunnen omgaan. Ik wil meer duidelijkheid 
geven over wat voor verschillende vakoverstijgende projecten er zijn en wat het 
verschil is in aanpak, proces en de mate van interactie van disciplines. Verder wil ik 
duidelijk maken wat een creatief proces is van een beeldend kunstenaar en dat van 
een danser en choreograaf en hoe die samen kunnen komen binnen een project. 
Dit onderzoek helpt mij verder in mijn toekomstige samenwerkingsprojecten 
met dansers en geeft me handvaten voor een succesvolle samenwerking. 
Ik krijg hierdoor meer inzicht in het proces van een danser en choreograaf 
en ik kan me daardoor beter verplaatsen in de discipline dans. Het 
geeft mij meer mogelijkheden tot samenwerking en wederzijds begrip.
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BESCHRIJVING EN 
VERANTWOORDING 
BRONNEN Ik heb zowel boeken gebruikt als artikelen, scripties, 

interviews en portfolio websites van makers in de 
dans- en beeldende kunstwereld. 
Het artikel ‘Begrippen en definities van interdisciplinair 
werken’ van José Huibers, Margreet Luitwieler, Nicole 
Martinot en Anneke Meijers (2012) is een belangrijke 
bron voor mij geweest om de verschillende soorten 
van samenwerking te beschrijven. 
Verder heb ik een aantal boeken gebruikt om 
het creatief proces uit te kunnen leggen. Ik 
heb portfolio websites, boeken en interviews 
gebruikt als informatiebron voor de verschillende 
vakoverstijgende projecten die ik behandel. 
Het artikel ‘De kunst van het werken aan kunstwerken 
- Creatieve werkprocessen bij transdisciplinaire 
projecten’ van Carolien van der Schoot (2011) was 
voor mij een belangrijke bron in het geven van 
aanbevelingen voor vakoverstijgende projecten. 

Ik heb een interview gehouden met kunstenares 
Karin Gerfen om een duidelijker beeld te krijgen 
van haar samenwerkingsprojecten met Dansstorm 
Oost en hun proces daarin. Dit heb ik toegepast bij 
één van de verschillende soorten samenwerking 
als koppeling naar een hedendaags kunstproject. 
Verder kon ik het ook gebruiken als toelichting op het 
verschil in aanpak van een danser en kunstenaar.
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BEGRIPS-
VERHELDERING
	Performance: Van Dale: optreden, voorstelling van een kunstenaar9

Hier bedoel ik of een optreden in het algemeen mee of de Performances als 
kunststroming die ontstond in de jaren 70. Om verwarring te voorkomen noem ik die 
Performance art.

	Vakoverstijgend: Hier bedoel ik de samenwerking tussen verschillende disciplines 
mee, waarbij er sprake is van vermenging van de disciplines. Hierdoor staan de 
disciplines niet meer op zichzelf en ‘overstijgen’ ze het eigen werkgebied.

	Makers uit de kunst- en danswereld: Hieronder vallen beeldend kunstenaars, 
uitvoerende dansers en choreografen

	Discipline: Van Dale: studierichting, wetenschap10  Hiermee bedoel ik een bepaalde 
richting binnen de kunst

	Hedendaags: Van Dale: tegenwoordig: de hedendaagse mode11 
Ik gebruik dit in de context ‘hedendaagse kunst’ en ik bedoel hiermee de kunst die 
er op dit moment gemaakt wordt. Alle kunstenaars leven nog en zijn nog steeds 
werkzaam binnen het kunstenaarschap. Grof gezegd kan je zeggen dat het om 
kunst gaat vanaf het jaar 2000.

	Choreograaf: Van Dale: beoefenaar van de choreografie12

Ik bedoel hiermee een persoon die de leiding heeft over de dansers en de dans 
verzint, eventueel in samenwerking met de dansers.

	Beeldend kunstenaar: 
Kunstenaar, Van Dale: iemand die het vermogen bezit kunstwerken te scheppen13

Beeldend, Van Dale: de beeldende kunsten, kunsten die door een zichtbare afbeelding 
iets tot uitdrukking willen brengen; hij kan beeldend vertellen op zo’n manier dat je het 
voor je ziet14

Met een beeldend kunstenaar bedoel ik een kunstenaar die zich bezig houdt met 
‘de zichtbare afbeelding’. Dit kunnen schilders zijn, beeldhouwers, fotografen, 
installatiekunstenaars of videokunstenaars.

9  Van Dale, Verkregen van: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/
performance#.WqE2HejOXIW Geraadpleegd op 8-3-2018
10  Van Dale, Verkregen van: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/discipline#.
WqE2QOjOXIW Geraadpleegd op 8-3-2018
11  Van Dale, Verkregen van: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/
hedendaags#.WqE2V-jOXIW Geraadpleegd op 8-3-2018
12  Van Dale, Verkregen van: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/
choreograaf#.WqE2hujOXIW Geraadpleegd op 8-3-2018
13  Van Dale, Verkregen van: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/
kunstenaar#.WqE2wejOXIW Geraadpleegd op 8-3-2018
14  Van Dale, Verkregen van: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beeldend#.
WqE24ujOXIV Geraadpleegd op 8-3-2018
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LEESWIJZER
Mijn scriptie is onderverdeeld in drie hoofdstukken: 
	Het creatief proces 
	Verschillende soorten samenwerkingen 
	Aanbevelingen en visie. 

Ik zal beginnen met het geven van een algemeen beeld van een creatief proces en zal 
dit daarna toespitsen op het creatief proces van een beeldend kunstenaar en dat van 
een choreograaf/danser. Daarna zal ik de verschillende soorten vakoverstijgende 
samenwerkingen uitleggen aan de hand van het artikel ‘Begrippen en definities 
van interdisciplinair werken’ van José Huibers, Margreet Luitwieler, Nicole Martinot 
en Anneke Meijers (2012). Hierin wordt de vakoverstijgende samenwerking 
onderverdeeld in drie vormen: multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair. 
Dit koppel ik aan hedendaagse vakoverstijgende projecten van dansers 
en beeldend kunstenaars. Deze onderverdeling zegt iets over de soort 
samenwerking en de mate van interactie en vermenging van de disciplines. 

Vervolgens zal ik mijn eigen visie op vakoverstijgende samenwerkingen 
behandelen aan de hand van mijn eigen ervaringen en tot slot behandel ik 
aanbevelingen en tips voor een transdisciplinair project aan de hand van het 
artikel ‘De kunst van het werken aan kunstwerken - Creatieve werkprocessen 
bij transdisciplinaire projecten’ van Carolien van der Schoot (2011).
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HET CREATIEF 
PROCES 

Om te beginnen is elk creatief proces verschillend, omdat het 
iets persoonlijks is. Bij iedereen uit het zich anders. Bovendien 
heeft het te maken met wat voor beeldende kunst er gemaakt 
wordt en met welke dansstijl er wordt gewerkt. 
Ik zal een algemeen beeld schetsen van het creatief proces 
en zal dit daarna toepassen op het proces van een beeldend 
kunstenaar en dat van een choreograaf.
Het creatief proces is een ongrijpbaar fenomeen, een creatieve 
wervelstorm waarin de verbeelding enorm actief is in het 
leggen van verbindingen tussen verschillende kennisfuncties 
en opduikende associaties.15 Veel wetenschappers en 
psychologen wilden het creatief proces toch wetenschappelijk 
benaderen. 

Er zijn verschillende onderverdelingen gemaakt om het creatief 
proces beter te begrijpen of om er meer grip op te krijgen. 
Graham Wallas16 maakte een onderverdeling in vier fasen: 
de preparatiefase, de incubatiefase, de illuminatiefase en de 
verificatiefase.17 

In de preparatiefase zorg je dat het onderwerp duidelijk wordt 
en je verzint allerlei ideeën die met dit onderwerp te maken 
hebben.18 
In de incubatiefase gaat het om rust en ontspanning en een 
stapje terug nemen om het idee de kans te geven om te 
groeien en zich te ontwikkelen. Soms kan het zijn dat je zo hard 
bezig bent met het verzinnen van een goed idee dat het juist 
averechts gaat werken. Je wordt dan alleen maar moe en komt 
niet verder in het creatief proces. De incubatiefase is daarom 
erg belangrijk, omdat er nieuwe inzichten of nieuwe ideeën 
kunnen ontstaan. Een goed idee moet langzaam gevormd 
worden en dit kan je niet in één keer bedenken. 

Dijksterhuis zegt in zijn boek “Het slimme onbewuste” dat het 
bewustzijn slechts bij 1% van het gedrag een rol speelt. Voor 
hem is het een illusie dat het bewustzijn baas is over ons 

15 Hovens, M. (2014) p. 247
16 Graham Wallas (31 mei 1858-9 augustus 1932) Engelse socialist,  
 sociaal psycholoog en pedagoog
17 Bakker, H. (2005) p. 121
18 Bakker, H. (2005) p. 85
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brein.19 In een collectief maakproces is het belangrijk dat ieders onbewuste ideeën 
samenkomen in een gemeenschappelijk bewust proces.20

Tijdens deze periode neemt de activiteit van de rechter hersenhelft toe en worden er 
alfagolven geproduceerd die belangrijk zijn voor het ontstaan van inzichten. Zo worden 
de meest spontane verbindingen tussen afzonderlijke delen in de hersenen gelegd.21 
Het onbewuste gaat hier zijn werk doen en het kan zomaar zijn dat als je onder de 
douche staat of dagdromend naar je werk loopt je de beste ideeën krijgt. Belangrijk is 
wel dat het in je hoofd blijft zitten en dat je ermee bezig blijft. Het kan helpen om met 
de blik van jouw idee naar de wereld te kijken tijdens het dagelijks leven, of erop uit te 
trekken naar de stad of de natuur.22 
Je kan jezelf ook leiden in de incubatiefase door je zintuigen te prikkelen door 
bijvoorbeeld allerlei geuren te ruiken, verschillende soorten materialen te voelen of 
verschillende geluiden te horen. Denk hierbij ook aan inspiratie objecten die je wellicht 
in je atelier hebt liggen. Hierdoor creëer je de mogelijkheid voor je gedachtes om op 
een andere manier te werken.23 
Tijdens de illuminatiefase verschijnt het ‘eureka’ moment, waarin je ineens weet wat je 
gaat doen en alles helder wordt. 
In de verificatiefase ga je de positieve en negatieve aspecten van je ideeën onderzoeken. 
Wat zijn de sterke kanten en wat de zwakke kanten van het idee? Je gaat kritisch kijken 
naar het idee en je verbetert het idee doordat je stil staat bij de zwakke kanten. 24

Evaluatie is in deze fase belangrijk. Het kan helpen om jezelf vragen te stellen als: 
is het idee niet te simpel of te voor de hand liggend? Is het idee te ver gezocht? Is 
het begrijpelijk voor het publiek dat het gaat zien? Is het haalbaar in tijd en budget? 
Belangrijk is dat je deze vragen stelt in de verificatiefase in niet in de fases waarin je 
nog volop bezig bent met het ontwikkelen van ideeën, omdat dat werkt als een rem.25 

In het boek ‘Het artistieke ontwerpproces’ van Margriet M.M. Hovens wordt het volgende 
gezegd over het creatieve proces: 

 Het artistieke creatieve proces is een 
speciale mentale activiteit die we via onze handen 
uitdrukken in een ontwerp of een kunstwerk. Het 
is moeilijk aan te geven wat het fundamentele 
verschil is tussen het denken van het brein dat 
ons tot bepaalde handelingen aanzet en lichamelijke 
activiteit die op haar beurt tot denken opwekt.”26

19 Dijksterhuis, A. (2012) Het slimme onbewuste. (32e druk) 
 Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Bakker. 1e druk: 2007
20 Van der Schoot, C. (2011) p. 40
21 Hovens, M. (2014) P. 256
22 Bakker, H. (2005) p. 127
23 Bakker, H. (2005) p. 125-127
24 Bakker, H. (2005) p. 131-132
25 Bakker, H. (2005) p. 135
26 Hovens, M. (2014) P. 247



Hier zegt de schrijfster dat er een wisselwerking bestaat tussen wat je bedenkt en wat er 
ontstaat tijdens het maken, doordat je nieuwe impulsen krijgt van de tastzin. We 
bedenken van tevoren een idee, maar tijdens het creëren ‘denken’ we met onze 
handen. Tijdens het maken van een kunstwerk hoeft er niet altijd een bewust 
denken vooraf te gaan aan het in gang zetten van de lichamelijke beweging.

In een creatief proces is er geen onderscheid tussen theorie en praktijk en het werkt 
niet via logica en rationele modellen.27 Daarom is het ook zo dubbel dat we het creatief 
proces in een model willen stoppen. Er zijn verschillende makers en iedereen werkt 
weer op een andere manier. Voor een aantal kunstenaars zal deze onderverdeling 
van het creatief proces anders zijn dan hier beschreven is. Friedrich Nietzsche maakt 
als eerste een onderverdeling in twee verschillende kunstenaarstypen, waarbij het 
duidelijk wordt dat zij een hele andere aanpak hebben. Hij beschrijft in ‘de geboorte 
van de tragedie’28 de dionysische kunstenaar en de apollinische kunstenaar. 
De dionysische kunstenaar krijgt zijn ideeën in een roes tussen 
het bewuste en het onderbewuste. Hij gebruikt geen logisch 
nadenken maar spontane invallen en vertrouwt hierop. 
De apollinische kunstenaar is daarentegen juist heel actief in het hoofd en 
benadert zijn idee met opperste concentratie. Hij spijkert zijn idee constant bij.

In het boek Creativiteit, Hoe? Zo!29 wordt het creatief proces onderverdeeld 
in drie fases: de startfase, de divergerende fase en de convergerende fase. 
De startfase is de start van het proces wat bijvoorbeeld nieuwe inspiratie kan 
zijn en een nieuw idee, een thema of onderwerp, een opdracht of een project. 
Je zet kaders voor jezelf zoals een tijdsplanning, een budget of technieken 
die je wilt gebruiken. Je kijkt ook naar om wat voor publiek het gaat, waar 
het tentoongesteld of opgevoerd wordt. Je kan ervoor kiezen om bepaalde 
onderwerpen open te laten om meer vrijheid te hebben in de divergerende 
fase. In de divergerende fase worden er heel veel ideeën 
bedacht en schetsen gemaakt en wordt er breed gedacht 
over het onderwerp. Er is veel ruimte voor het experiment. 
In de convergerende fase gaat het erom dat er één idee uitgewerkt 
wordt, dus dat er keuzes worden gemaakt uit de veelheid van ideeën en 
proefjes.

 Creatieve maakprocessen zijn niet 
doelgericht en zoeken niet per definitie 
een oplossing30.”

27  Hovens, M. (2014) p. 259-261
28  Nietzsche, F. (1872) Die geburt der tragödie
29  Byttebier, I. (2002)
30  Naafs, J (2009) P. 9
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CREATIEVE PROCESSEN 
BIJ DE MAKERS UIT 
DE WERELD VAN DANS 
EN BEELDENDE KUNST

    I think one of the main unique 
qualities about the language that 
art speaks is that it doesn’t 
take the world for granted as 
being truthfull. It looks at 
the world as if the world is a 
model. If you succesfully start a 
dialogue at that bases, reality is 
construction and suddenly reality 
becomes relative and can change. (…)
Art is one of the tools or one of the 
ways you can adress the nature of 
this change.”31 - Kunstenaar Olafur Eliasson

31  Interview met Olafur Eliasson door Marc-Christoph 
Wagner in het Louisiana Museum of Modern Art, Denemarken in 
2014
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Meestal heeft een kunstenaar in al zijn werk één bepaald thema waar hij of zij zich mee bezig 
houdt of één bepaalde techniek of werkwijze binnen de kunst. Hij of zij heeft al afgebakend 
vanuit waar hij/zij een nieuw idee krijgt voor een werk. Dit heeft alles te maken met zijn 
of haar persoonlijke interesse en zijn of haar specialisatie binnen een kunst techniek, of 
met wat de kunstenaar over wil brengen op het publiek. Kunstenaar Olafur Eliasson heeft 
‘Studio Olafor Eliasson’ opgezet. Dit is een experimenteel laboratorium in Berlijn, waarbij 
interdisciplinariteit heel belangrijk is. Er worden installaties gemaakt die aanzetten tot 
denken, men is bezig met fotografie, sculpturen, architectuur.32 Daarnaast werkt hij met licht 
en af en toe werkt hij samen met dansers. Het citaat op bladzijde 27 maakt duidelijk wat zijn 
thema is binnen zijn werk en wat zijn visie is over kunst.
Tijdens het creatieve proces van een kunstenaar is het belangrijk dat hij of zij een eigen plek 
heeft in de vorm van een atelier waarin er allemaal inspiratiebronnen worden verzameld en 
proefjes worden gedaan. Het proces van een kunstenaar is vaak individueel, waarbij de 
kunstenaar zelf van alles bedenkt en gaat uitproberen. Het proces begint met een bepaald 
idee, een inspiratie of een gevoel bij de kunstenaar zelf. 

Volgens kunstenaar Olafur Eliasson is het je onderbewuste dat dan de ruimte krijgt om iets te 
zeggen of uit te beelden. Je gaat af op je intuïtie. Daarna wordt dat idee visueel vormgegeven 
in de vorm van schetsen of 3D schetsen en proefjes zodat het idee concreter wordt. Het 
denken en doen krijgt een relatie met elkaar en gedachtes worden vorm gegeven. Er wordt 
geëxperimenteerd met verschillende vormen van materiaal en verschillende uitwerkingen 
van het idee. 
Het kan best zijn dat er door het proces een ander idee ontstaat dan het oorspronkelijke 
idee of dat het een andere vorm krijgt. Er wordt constant gereflecteerd en geobserveerd 
door de kunstenaar. 
Er moet soms wat tijd over heen gaan om te beslissen hoe er verder gewerkt moet worden 
aan het kunstwerk. Ervaring en beleving speelt daarin een grote rol. 
Er zijn ook kunstenaars die proefpubliek uitnodigen of bevriende kunstenaars als hun 
kunstwerk af is of bijna af is om hun mening te vragen. Tijdens mijn interview met kunstenares 
Karin Gerfen over haar werkproces in de projecten die ze samen met dansers heeft gedaan, 
werd duidelijk dat zij dit ook doet, omdat voor haar de beleving van het publiek erg belangrijk 
is binnen haar installaties.33

Tijdens het proces van een choreograaf gaat het veel meer over het werken met dansers 
en de interactie met hen. Er zijn veel verschillende manieren om dat aan te pakken en op 
dansscholen waar kinderen heen gaan in hun vrije tijd zie je bijna altijd dat de dansdocent 
een dans of beweging voor doet en de leerlingen doen het na. Hierdoor hebben de leerlingen 
zelf niet veel vrije inbreng, behalve als er een stukje improvisatie in wordt verwerkt door de 
docent. De leerlingen zijn niet betrokken bij het creatieve proces van het maken van een 
dans, ze zijn alleen bezig met het aanleren, onthouden en het zich eigen maken van de 
choreografie. 

32  Engberg-Petersen, A. /Studio Olafur Eliasson; Kobler, F.(2008): Studio Olafur Eliasson: An Encyclopedia. 
Cologne, Duitsland: Taschen. Bookcover.
33 Interview met Karin Gerfen door Hannah Goedhart in haar atelier in Kampen, 29 januari 2018
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Bij professionele dansers zie je meestal dat de choreograaf de dansers meer 
vrijheid geeft en worden er vaak meerdere manieren gebruikt in het creëren van 
een choreografie. Tijdens het dansen heb je te maken met ‘physical thinking’, dus 
hoe voelt het lichaam in de ruimte. 
In een aflevering van TED legt choreograaf Wayne McGregor verschillende 
manieren uit om te komen tot een choreografie.34 Hij begint met het voor zich zien 
van de letters T, E en D en dit is inspiratie voor het maken van bewegingen. De 
dansers doen het real time na, maar het is geen exacte kopie van de beweging. 
De choreograaf heeft niets van tevoren bedacht, hij improviseert en onthoudt de 
bewegingen ook niet. De dansers doen de bewegingen na vanuit hun interpretatie 
en bedenken er op een gegeven moment een bewegingsfrase35 mee. 
Om de tweede methode te demonstreren gaat hij met hen een duet maken. Hij ziet 
de twee dansers als objecten en lijnen en geeft ze direct opdrachten die ze moeten 
dansen, zoals ‘ga onder zijn arm door’, of ‘draai nu rond’. De aanwijzingen zijn niet 
heel specifiek en hij doet de bewegingen niet voor. Hierdoor hebben de dansers 
meer vrijheid in het verzinnen van bewegingen. 
Bij de derde methode hebben de dansers helemaal veel vrijheid en schetst de 
choreograaf alleen een thema van waaruit ze kunnen denken. In dit geval is het de 
letter E en hij vertelt heel beeldend hoe het voelt om in de letter E te zitten en hoe 
je dan zou bewegen. Hij beschrijft een mentaal beeld wat het mogelijk maakt voor 
de dansers om een dans te maken. 
Op het einde brengt hij de drie stukjes die zijn gemaakt met de verschillende 
methodes bij elkaar tot één choreografie. 
Danseres Alice Godfrey, een danseres bij het Nederlands Dans Theater, beschouwt 
zichzelf als ‘gereedschap’ van de choreograaf. Maar ze vindt ook dat er vrijheid 
wordt gegeven aan de dansers:

 Als danser heb je ook de ruimte om 
creatief te zijn want je moet bijvoorbeeld 
zelf invulling geven aan een personage. Wat je 
erin stopt, haal je er uiteindelijk ook uit.”36

Tijdens een interview van Anja Krans met choreografe Nanine Linning in december 
200437 vertelt Linning over haar werkproces als choreograaf. Het begint met ideeën 
die ze categoriseert en daar gaan een paar jaar overheen. Langzamerhand komt 
er steeds meer bij per categorie. Ze kijkt vanuit het thema naar de wereld en ziet 
alles door een soort filter van het thema waar ze mee bezig is. Dit is een belangrijke 
bron van inspiratie voor haar. 

34 Wayne McGregor: A choreographer’s creative process in real time, aflevering TED, gefilmd  
 op 27-6-2012, https://www.english-video.net/v/nl/1527 Geraadpleegd op 5-2-2018
35  Een bewegingsfrase is een serie bewegingen achter elkaar, dus eigenlijk een klein deel 
 van een choreografie.
36 Alice Godfrey, Piket Kunstprijzen, gepubliceerd op 18-5-2017: 
 http://www.piketkunstprijzen.nl/alice-godfrey-deel-zijn-van-iets-dat-groter 
 Geraadpleegd op 27-2-2018
37  Nanine Linning tijdens het interview met Anja Krans, 16-12-2004, Amsterdam, Vertraagd   
 effect P.309-321
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De ideeën zijn heel abstract, bijvoorbeeld: 

     Wat voor geluid maken 
goudvissen onder water? Of: Kan 
ik mijn dansers een uur laten 
springen. Of: zullen we alle 
theaters afbranden en wat gaan we 
dan maken? Het is totaal at random. 
Als ik concreter denk wat zal ik 
maken, ga ik een hoek opzoeken 
die ik nog niet kan en ken. Dan 
breng ik er een emotionele of 
poëtische lading in. Dat bepaalt 
de sfeer, resulterend in een 
vormgeving, en dan details. (…) 
Dit hele proces gebeurt deels 
bewust, deels onderbewust, en 
speelt zich af in een spanningsboog 
van rond de twee jaar.”38

Hierna gaat ze pas praktisch te werk en gaat ze 
nadenken waar het opgevoerd gaat worden, wie ze 
er allemaal bij wil betrekken en wat voor voorstelling 
het precies gaat worden. 
Het studiowerk komt daarna en is maar dertig procent 
van het totale traject van een productie. Linning 
heeft een serie namen gegeven aan bewegingen 
en heeft ook scènes en gedeelten gelabeld zodat 
ze makkelijker met haar dansers en muzikanten kon 
communiceren. 
Ze wil zoveel mogelijk leren van buiten haar vakgebied, 
dus buiten de dans, omdat daar de vernieuwing zit 
volgens haar. 

38  Nanine Linning tijdens het interview met Anja Krans, 16-
12-2004, Amsterdam, Vertraagd effect P.311
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Toen ik tijdens een interview met kunstenares 
Karin Gerfen, die veel samenwerkingsprojecten 
heeft gedaan met dansers, vroeg naar de 
verschillen en overeenkomsten tussen het proces 
van een danser en die van een kunstenaar, zei 
ze het volgende:

 

     Dans heeft iets wat beeldende 
kunst ook heeft en dat is namelijk 
een soort abstractie wat heel 
goed met elkaar matcht. Dus op 
het moment dat ik het heb over 
lijnen of lijnenspel, dan hebben 
we daar letterlijk een match in 
als je kijkt naar de vaktaal en 
de beeldtaal. Wat wel weer een 
nadeel is, is dat ik materiaal 
nodig heb om iets te maken.”39

Het eerste beeld van een beeldend kunstenaar 
ontstaat meestal intuïtief en vanuit het onderbewuste 
en is over het algemeen ook een solistische actie40. 
Het heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en moet 
van proefje naar eindproduct gaan. Het is in dat 
stadium lastig om onder woorden te brengen wat het 
gaat worden. De choreograaf staat altijd in contact 
met zijn dansers en kan veel makkelijker ter plekke 
dingen maken en verzinnen. Het resultaat is dan ook 
gelijk te zien en daar kan op gereageerd worden. 
De kunstenaar heeft daar langer de tijd voor nodig. 

39  Interview met Karin Gerfen door Hannah Goedhart in 
haar atelier in Kampen, 29 januari 2018
40  Christophe, N.: Het naakte schrijven, 102. (bron 
uit een bron)
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MULTI- INTER- EN 
TRANSDISCIPLINAIRE 
SAMENWERKING
Wanneer valt een project onder performance kunst, wanneer onder theater en wanneer 
onder dans? Dit is soms erg lastig in te delen bij vakoverstijgende projecten en vaak raakt 
het meerdere vlakken aan. 
De plek waar het wordt opgevoerd is hierbij erg belangrijk. Als het project wordt opgevoerd 
in een theaterzaal of schouwburg denkt men vaak dat het een dans- of theatervoorstelling 
is en in een museum of galerie wordt het bestempeld als performancekunst. Een festival of 
voorstelling op locatie heeft deze indelingen en vooroordelen minder. 
Tijdens het selecteren van projecten ben ik me hiervan bewust geraakt. En is het nog wel 
nodig om ze onder te verdelen in deze hokjes als het juist gaat om de vakoverstijging van 
disciplines? 
In een artikel ‘Begrippen en definities van interdisciplinair werken’, geschreven door de 
volgende docenten van ArtEZ Arnhem: José Huibers, Margreet Luitwieler, Nicole Martinot 
en Anneke Meijers, wordt er een onderverdeling in de soorten van vakoverstijgende 
samenwerking gemaakt: Multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair. De soort 
samenwerking zegt iets over de manier en de intensiteit van het samenwerken, het soort 
proces en het artistieke eindproduct. 
Ook in de scriptie van Jochem Naafs41 komt deze onderverdeling terug. Hij zegt dat deze 
indeling een andere indeling is dan er vanuit het toeschouwerperspectief gemaakt zou 
worden, want daar gaat het om de ervaring van de verschillende disciplines. Zo kan het 
zomaar zijn dat het publiek een voorstelling onder zou verdelen in transdisciplinair, terwijl 
als je naar het samenwerkingsproces kijkt het juist een multidisciplinaire samenwerking is. 
Daarnaast wordt deze indeling behandeld in het ebook De kunst van het werken aan 
kunstwerken - Creatieve werkprocessen bij transdisciplinaire projecten (2011) van Carolien 
van der Schoot.
Ik zal de verschillende manieren van samenwerken hieronder beschrijven en ik zal er 
hedendaagse kunstprojecten aan koppelen, om duidelijk te maken hoe een vakoverstijgende 
samenwerking er in de praktijk aan toe gaat. 

41  Student theaterwetenschap universiteit Utrecht met zijn scriptie en stageonderzoek ‘Relaties in het 
transdisciplinaire maakproces’.
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Afb. 15: Documentatie van 
voorstelling Silver, Nanine 
Linning/ Theater Heidelberg, 
2015 Fotografie: Annemone 
Taake

Afb. 14: Documentatie van 
voorstelling Silver, Nanine 
Linning/ Theater Heidelberg, 
2015 Fotografie: Philipp 
Zinniker

M U L T I - 
DISCIPLINAIR
Multidisciplinair betekent dat meerdere disciplines samen komen in één 
eindproduct. 
Een multidisciplinaire samenwerking houdt in dat de makers vanuit hun 
eigen discipline blijven denken en werken.42 Dit is een vrij traditionele vorm 
van samenwerken, wat je bijvoorbeeld ook terug ziet bij de opera’s van de 
17e eeuw. Er is hierbij meer sprake van samenvoegen dan samenwerken.43 
Meestal wordt er gestart met een gezamenlijk thema of onderwerp van 
waaruit de makers te werk gaan. Het kan ook zijn dat bepaalde makers er 
later bij worden gevraagd en dat het meer in opdracht gebeurt. 

Het experiment blijft op de achtergrond en men hoeft niet altijd vanuit een 
nulpunt met alle disciplines tegelijk te beginnen. Vaak gaan de verschillende 
disciplines los van elkaar te werk en wordt het later samengevoegd. In de 
voorstelling zijn de disciplines nog duidelijk van elkaar te scheiden. De 
interactie blijft beperkt tot reflecteren, uitwisselen van en voortborduren op 
elkaars ideeën.44 
Er is meestal één regisseur die alles samen brengt en die de leiding heeft en 
ook de uiteindelijke vormgever is van de voorstelling.  
Een goed voorbeeld van zo’n soort samenwerking kan je vinden in de theaters 
en schouwburgen. Denk bijvoorbeeld aan theater, dansvoorstellingen, 
musicals en cabaret. 
Ik zal de voorstelling ‘Silver’ uit 2015 van choreografe Nanine Linning en 
Theater Heidelberg in samenwerking met hedendaagse kunstenaar en 
designer Bart Hess verder uitlichten. 

Nanine Linning heeft de choreografieopleiding gedaan op de Dansacademie 
in Rotterdam. Ze was een van de eerste studenten die aan deze pas 
opgezette opleiding afstudeerde en ze werd tijdens haar studie al gezien als 
een veelbelovende choreografe. Ze heeft met haar werk meerdere prijzen 
gewonnen.
Het werkproces bij de voorstelling Silver is een redelijk traditionele manier 
van een voorstelling maken, waarbij de choreografe de overhand heeft en 
de voorstelling bedenkt. Bart Hess werd gevraagd voor het kostuumontwerp 
en het decor. De elektronische muziek die erbij te horen is werd gemaakt 
door Michiel Jansen en het lichtontwerp werd gedaan door Philipp Wiechert. 
Professionele dansers zijn de uitvoerders van de choreografieën. 

42 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, A. (2012) p. 16
43 Van der Schoot, C. (2011) P. 14
44 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, A. (2012) p. 16
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Toch gaan ze wel een stapje verder, omdat het niet altijd traditionele kostuums zijn. Bart 
Hess staat bekend om zijn abnormale materiaalkeus en zijn vernieuwende blik naar mode en 
design. Op een gegeven moment zie je een danser die op een plaat ligt met allemaal slijm 
over zich heen. Dit is een bekend ontwerp van Bart Hess. Sommige decorstukken uit de 
voorstelling die Bart Hess heeft ontworpen zouden gezien kunnen worden als installatiekunst. 

In de voorstelling wordt er de nadruk gelegd op de relatie 
tussen mens en technologie, wat een heel actueel thema is:

 In de laatste decennia heeft niets een hogere 
vlucht genomen dan de technologie waarmee we ons in 
het dagelijkse leven als vanzelfsprekend omgeven. 
Moderne communicatiemiddelen doen de wereld krimpen 
tot een global village ter grootte van je handpalm. 
Medische technologie belooft de mogelijkheid van 
een leven voorbij de grenzen van de menselijke 
natuur. Robotica en cybernetica brengen het even 
fascinerende als onheilspellende ideaal van de 
maakbare mens gevaarlijk dichtbij. SILVER laat de 
schaduwkant van deze technologisering van mens 
en maatschappij zien en plaatst vraagtekens bij 
de belofte van vooruitgang die daaruit spreekt.”

Ook de productietechnieken van het decor en de kostuums zijn hedendaags, 
want bijvoorbeeld het masker wat de dansers op hebben is een precieze 3D print 
van het gezicht van de choreografe Nanine Linning. Hierdoor zien ze er allemaal 
exact hetzelfde uit. Dit geeft de massaproductie van de robotachtige mens weer, 
sterk en functioneel maar zonder eigen identiteit of emotie. Ze bewegen zich als 
machines en manipuleren de mens als emotieloze wezens in een laboratorium. 
Op een gegeven moment mogen een man en een vrouw een duet met elkaar 
dansen, terwijl de robots aandachtig toekijken. Het gevoel van liefde kennen zij 
niet en het lijkt alsof ze dat willen onderzoeken. 

Afb. 17: Documentatie van 
voorstelling Silver, Nanine 

Linning/ Theater Heidelberg, 
2017 Fotografie: Annemone 

Taake

Afb. 16: Documentatie van 
voorstelling Silver, Nanine 

Linning/ Theater Heidelberg, 
2015  Fotografie: Annemone 

Taake



37



38

Nog een verschil tussen de robots en de mens wordt duidelijk gemaakt wanneer 
de mensen als pasgeboren wezens hulpeloos op de grond liggen en zich voort 
proberen te bewegen.
De verschillende disciplines blijven duidelijk van elkaar  gescheiden. Er is 
muziek te horen en de dansers dansen uitgedachte choreografieën. De kunstenaar 
bedenkt en maakt kostuums en decor en er wordt een 
lichtontwerp bij gemaakt. Ook de setting blijft traditioneel: er wordt opgetreden in 
schouwburgen waarbij het publiek in de zaal zit en de voorstelling zich afspeelt op 
het podium. 
Nanine Linning vertelt tijdens een interview met Anja Krans in december 200445 
dat ze het werk van een choreograaf ziet als een breed vakgebied dat met allerlei 
aspecten te maken krijgt. 

Ze is bezig met licht, muziek, kostuums, decor en videobeelden. Bij haar eigen 
producties verzorgt ze ook de productionele aspecten, zoals subsidie aanvragen 
en publiciteit. 
Tijdens de eerste paar voorstellingen componeerde Jacob ter Veldhuis zijn muziek 
tegelijk met het maakproces of erna. Daarna wilde ze het liever van tevoren hebben. 
Vervolgens werd er nog wel geknipt en geplakt in het muziekstuk en werden delen 
door elkaar gehusseld, omdat de dans toch weer werd aangepast tijdens het 
proces. 

Jacob ter Veldhuis maakt stukken die redelijk autonoom zijn, maar als regisseur 
past Linning de stukken wel aan zodat het bij haar werk past. Ze geeft aan hoe 
lang een stuk moet duren, ze geeft de climax aan en vertelt welke instrumenten ze 
wil horen. Daarna werkt ze een maand redelijk autonoom met de dansers zonder 
muziek en daarna voegt ze die twee pas bij elkaar. Ze neemt het dansmateriaal 
op en kijkt welke muziekstukken die Jacob ter Veldhuis had gemaakt er het beste 
onder passen. Sommige stukken moeten qua tijd aangepast worden of qua sfeer 
en dit is een heel gepuzzel. 

Soms maakt ze de dans zelf en leert die aan de dansers en soms creëert ze een 
choreografie in samenwerking met de dansers, maar dat kan alleen als ze de 
dansers al goed kent. 

Soms moet ze de choreografie aanpassen op de danser, omdat het net niet goed 
past. Ze vergelijkt dit met kleding die ook niet iedereen staat. Ze ziet dansers niet 
als haar materiaal, maar als ‘vrienden’ waarmee ze werkt. Ze wil geïnspireerd en 
gefascineerd raken door ze en er moet beslist een persoonlijke band met hen zijn.

45  Nanine Linning tijdens het interview met Anja Krans, 16-12-2004, Amsterdam, Vertraagd 
effect P.309-321
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Afb. 18: Documentatie van Notion 
Motion, Olafur Eliasson, 2005. Boijmans 
van Beuningen, Rotterdam, 2016
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Ze wil dansers die ze nog niet kent eerst bestuderen in andere voorstellingen en lessen om hun 
anatomie en manier van bewegen te leren kennen. Ze voelt zich erg kwetsbaar als ze voor een groep 
dansers staat en daarom is die band zo belangrijk. De dansers hebben in haar werk weinig vrijheid, 
omdat ze ervan overtuigd is dat goede dansers niet per sé goede makers zijn. Ze heeft dit ook zelf 
ervaren toen ze een stuk maakte wat lekker danste en toen ze er daarna choreografisch naar ging 
kijken zag het er niet uit. Ze kwam er toen achter dat er dus een verschil is in beleving als je het 
stuk zelf danst en als je ernaar kijkt. Ze vindt het te makkelijk om dansers los te laten, omdat het wel 
haar stuk is. De laatste tijd durft ze mensen meer te vertrouwen en toe te laten binnen haar proces. 
Dansers geven wel feedback op haar choreografieën en dat vindt ze ook belangrijk, maar zij bepaalt 
uiteindelijk wat ze daarmee doet.
Het stuk is lang niet altijd af bij de première en ze kan er nog lang op doorgaan. Het is voor haar pas af 
als ze er helemaal genoeg van heeft en er niet meer mee kan leven en er afstand van heeft genomen. 

Een andere multidisciplinair project is de dansvoorstelling ‘To come between’ door Connor 
Schumacher, Luis Rios Zertuche en Maaike Schuurmans. Deze voorstelling is een interventie op het 
werk ‘Notion Motion’ van de Scandinavische kunstenaar Olafur Eliasson, wat ik zelf heb bezocht in 
Boijmans van Beuningen in Rotterdam in 2016. Het werk bestaat uit drie verschillende lichtprojecties 
van live bewegend water. 

In de eerste ruimte kunnen de bezoekers het water zelf in beweging zetten door op een houten vlonder 
te lopen die boven het waterbassin ligt. Door op bepaalde planken te staan wordt er een beweging in 
het water gecreëerd, wat door middel van een grote lamp geprojecteerd wordt op een scherm. 
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 Afb. 19: Documentatie van Notion Motion, 
Olafur Eliasson, 2005. Boijmans van 
Beuningen, Rotterdam, 2016

In de tweede ruimte is een lamp zo opgesteld dat hij net over het wateroppervlak 
van het tweede waterbassin schijnt en zo een bewegende lijn van licht projecteert 
op de muur erachter. Ook deze lijn is weer beïnvloedbaar door de bezoekers die 
het water in beweging kunnen brengen. 

In de derde ruimte is er een spons te zien die om de zoveel tijd in het water valt en 
daarmee grote kringen in het water veroorzaakt, die door een lamp geprojecteerd 
worden op de muur erachter. De spons wordt daarna weer langzaam omhoog 
getakeld, waardoor er water uit de spons blijft vallen wat kringen veroorzaakt in 
het waterbassin. De projectie op de muur is hypnotiserend mooi en je kan er lang 
naar blijven kijken. Het werk van Olafur Eliasson is erop gericht de toeschouwer 
bewust te maken van haar of zijn manier van waarnemen. 

De dansvoorstelling is er later bijgemaakt en de aanleiding was een artistiek 
onderzoek naar de ideeën over auteurschap, toe-eigening en het ‘eigen’ in de 
hedendaagse kunst. Vanuit het werk spreekt het gevoel van een onbereikbare 
utopie die het streven naar imperfectie impliceert. Met de performance leggen 
de dansers het contrast bloot dat het publiek bewust of onbewust met haar 
gedrag biedt.

Er was bij dit project geen sprake van samenwerking, maar van een interventie. 
De disciplines staan duidelijk los van elkaar en komen samen in de voorstelling. 
Verder bestaat het beeldende werk op zichzelf naast de voorstelling. Het 
beeldende werk staat op zichzelf naast de voorstelling bestond eerst en daarna 
is de voorstelling erbij gemaakt. Dit is een hele andere manier van werken dan 
bij de voorstelling Silver die ik hiervoor heb behandeld, waarbij de verschillende 
disciplines tegelijkertijd ieder aan een deel werkten voor de voorstelling. De 
slijmperformance die te zien is tijdens de voorstelling is weliswaar een aanpassing 
op zijn eigen werk Liquified, waarbij er een persoon helemaal onder zwart slijm 
op een ijzeren tafel ligt, terwijl het slijm langzaam van hem af druipt. De persoon 
is geheel onherkenbaar. Tijdens de voorstelling Silver is er huidkleurig slijm 
gebruikt en is het in de context van een soort geboorte geplaatst. 





Links Afb. 20, Afb. 21: Documentatie van Here 
and there, Denis Connolly & Anne Cleary, 
Limerick City Gallery of Art, Limerick, Ierland, 
2006

Afb. 22: Documentatie van Pourqoui pas 
Toi?, Denis Connolly & Anne Cleary, Centre 
Pompidou, Parijs, Frankrijk 2008-2009 43
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Afb. 23: Denis Connolly & Anne Cleary 
bij hun werk Pourqoui pas Toi? Centre 

Pompidou, Parijs, Frankrijk, 2009

Bij een interdisciplinaire samenwerking hebben 
de verschillende disciplines elkaar nodig om een 
probleem op te lossen.46 ‘Inter’ staat voor tussen, 
dus het gebied tussen de disciplines in47.
De wederzijdse beïnvloeding bepaalt de inhoud48 
en het gaat hierbij veel meer om het proces en 
het experiment. De verschillende makers zoeken 
elkaar vaak op en zijn echt betrokken bij elkaars 
werk. Niet de afzonderlijke disciplines zijn van 
belang, maar de situatie die ontstaat door de 
interactie met deze disciplines49. Binnen het 
eindproduct zijn de disciplines steeds meer met 
elkaar versmolten en zijn ze niet altijd duidelijk 
van elkaar te onderscheiden.50 Er is veel meer 
interactie tussen de verschillende disciplines 
tijdens het proces en de ontwikkeling van het 
eindproduct. 

Een hedendaags voorbeeld hiervan zie je bij het 
gebruik van interactieve visuals. Hierbij heeft 
de danser invloed op het bewegende beeld 
wat geprojecteerd wordt. De visuals zouden 
niet kunnen bestaan zonder de danser die ze 
in werking zet. Hierdoor zijn de disciplines veel 
meer met elkaar verbonden en gaan ze zelfs een 
dialoog met elkaar aan. 

Er zijn verschillende projecten te noemen die 
gebruik maken van deze nieuwe technologie, 
zoals Apparition van Duitse kunstenaar Klaus 
Obermaier en Ars Electronica Futurelab, werk 
van de Japanse kunstenaar Hiroaki Umeda in 
samenwerking met S20 of werk van de Duitse 
creatieve studio Waltz Binaire die werken met 
‘Human motion for digital design’. 

46 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, 
A. (2012) p. 16
47 Van der Schoot, C. (2011) P. 15
48 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, 
A. (2012) p. 16
49 Van der Schoot, C. (2011) P. 15
50 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, 
A. (2012) p. 16

Ik heb besloten om me te verdiepen in het werk 
van Denis Connolly en Anne Clearly die als een 
van de eersten bezig waren met interactieve 
projecties. Ze gebruiken zowel het langs lopende 
publiek als dansers om hun interactieve projecties 
aan te sturen. 
Connolly en Cleary raakten betrokken bij de 
underground art scene van Parijs vanaf 1990, 
die geïnspireerd was door de fluxus en de 
recente technologische ontwikkelingen. Fluxus 
zijn performances waarin de grenzen van 
verschillende kunstdisciplines vervagen en hun 
doel is om het dagelijks leven en kunst dichter bij 
elkaar te brengen. 

Ze hebben verschillende experimentele films 
gemaakt van performances op openbare plekken, 
zoals het museum of op straat, waarbij ze de spot 
drijven met bijvoorbeeld bestaande regels in het 
museum, zoals niet te dicht bij een kunstwerk 
komen of de bordjes die bij een kunstwerk 
staan die het kunstwerk overdreven enthousiast 
beschrijven. Humor speelt een grote rol in deze 
performances, waarbij het sociale gedrag van 
mensen hen altijd interesseert. 
Ze hebben beide architectuur gestudeerd in 
Dublin, maar zijn verder gegaan met video 
installaties. Ze willen kunst uit het museum halen 
en meer verbinden met het dagelijks leven en 
nodigen het dagelijks leven uit in het museum. 
Ze experimenteerden met het gebruik van geluid, 
ze wisselden af met geluid achteraf invoegen en 
beginnen met geluid en daar beelden bij maken. 
Op de Limerick City Gallery of Art in 2006 stonden 
zes interactieve video installaties van Connolly en 
Cleary, die samen ‘Here There Now Then’ heten. 

Afb. 24: Documentatie van Hall of mirrors, 
Denis Connolly & Anne Cleary, Farmleigh 

Gallery, Dublin, Ierland, 2012

INTERDISCIPLINAIR
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Al deze installaties gaan over ruimte en tijd, beweging en geluid en zijn gemaakt 
in twee jaar tijd. Hierbij werkten ze samen met sound artists en dansers en het 
publiek is dit keer de performer in plaats van henzelf. 
Het werk ‘Now and then’ (installatie in de LCGA, 2006) gebruikt technieken die 
dichtbij de biofeedback technieken liggen. 
De bewegingen van de bezoekers worden op een scherm weergegeven, maar 
opgesplitst in drie kleuren: rood groen en blauw (de basiskleuren van waaruit 
een video is opgebouwd) die elk net op een ander moment beginnen. Het 
blauwe beeld volgt direct je bewegingen, daarna volgt het groene beeld met 
een vertraging en als laatste volgt het rode beeld. Dus je ziet jezelf in het heden 
maar ook in het nabije verleden. 
Alles wat niet beweegt in het beeld wordt als full colour weergegeven. Een 
cirkel van licht op de vloer voor het projectiebeeld nodigt het publiek uit om te 
performen. 

In hun werk ‘Here’ (installatie in de LCGA, 2006) gaat het om het hier en nu. Het 
werk is als een levende sculptuur van het hier en nu, waar alleen de bewegingen 
van het lichaam van de toeschouwer zichtbaar worden in een groot grijs vlak. 
Als de persoon stil staat is er alleen een groot grijs vlak te zien. De computer 
registreert veranderende pixels en zet die om naar meerdere frames die als een 
fossiel verschijnen in het grijze vlak. Het beeld ontstaat vanuit de bewegingen 
van toeschouwers die, als acteurs van hun eigen bestaan, aandachtig kijken 
naar de kleinste beweging die hen blootstelt aan de wereld.51 
De toeschouwers worden bewust van zichzelf en beoordelen de bewegingen of 
reacties van anderen. Men wordt bewust van de stilte en elke kleine beweging 
wordt ineens heel belangrijk. Op de achtergrond is geluid van een drukke kamer 
met pianomuziek op de achtergrond te horen die aanzwelt bij meer beweging 
en wegsterft als men stil staat. Het werk is gefocust op de aanwezigheid in tijd 
en ruimte van de bezoekers.

Het werk ‘Here then and now’(installatie in de LCGA, 2006) bestaat uit een mix 
van live videobeelden van de toeschouwers en beelden van dezelfde plek, maar 
dan in het verleden. 
Als de toeschouwers aan komen lopen zien ze een live beeld als een soort 
spiegel van zichzelf. 

Als ze gaan zitten en niet meer bewegen zien ze langzamerhand dat het beeld 
overloopt in beelden van toeschouwers vóór hen op dezelfde plek. Toeschouwers 
kijken bijvoorbeeld naar iemand die exact op hun plek zit of denken dat er achter 
hen iemand aan komt lopen terwijl dat niet zo is. Alle personen worden half 
doorzichtig, waardoor ze doen denken aan een soort geesten. Het heden loopt 
over in het verleden. Mensen raken verward en kunnen niet meer het verschil 
zien tussen realiteit en het virtuele beeld. 
Dit thema is een belangrijke inspiratiebron van Connoly en Cleary. Ze vinden 
het interessant om te onderzoeken wat echt is. Is een film van een ‘echte 
gebeurtenis’ ook echt of is dat een reproductie? En kunnen die twee met elkaar 
gemixt worden? 

51  Connolly, D. & Cleary, A. (2007) P. 12

46
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Het werk ‘Here and there’ bestaat uit allemaal zwart/witte strepen 
waarin het silhouet van een toeschouwer te zien is zodra die 
langs loopt. Er komt een hele reeks van silhouetten achter elkaar 
in zwart en wit door de lijnen heen. In dit werk hebben ze samen 
gewerkt met de dansers John Hurley en Laura Murphy waarmee 
er nieuwe mogelijkheden werden ontdekt in het combineren van 
live visuals en een choreografie.

Het werk ‘Now’ (installatie in de LCGA, 2006) toont een muur met 
een groot rechthoek erop geprojecteerd in een monochrome 
kleur. Als bezoekers langslopen worden de omtreklijnen 
weergegeven op het scherm op een schilderachtige manier. 

De bewegingen van de bezoekers beïnvloeden de kleur van 
de projectie en sturen pianotonen aan die moduleren en 
transformeren door hun bewegingen. Ook hier hebben de twee 
dansers Laura Murphy en John Hurley een performance mee 
gedaan.

Het werk ‘There and Then’ (installatie in de LCGA, 2006) laat 
iemand zien die piano speelt met op de achtergrond een 
spelend kind. Deze installatie was gemaakt toen Connolly en 
Cleary met hun tweeling van vijf jaar in Japan zaten om een 
installatie voor te bereiden voor een Japanse vriend. 
Hier is hetzelfde effect toegepast als bij de video installatie 
‘Here’, waarbij alleen de bewegingen zichtbaar worden in een 
groot grijs vlak. De pianomuziek is in elke video installatie terug 
te horen en wordt soms ook interactief, omdat de toeschouwers 
hem kunnen beïnvloeden. 

Connolly en Cleary zeggen over de samenwerking tussen 
dansers en beeldende kunstenaars dat ze iets tegen elkaar te 
zeggen hebben. Hun basis concepten: ruimte, kadering, het 
lichaam, beweging zijn allemaal zo nauw met elkaar verbonden 
dat de vragen van één medium de problemen helpen te 
formuleren van het andere medium.52 Beeldende kunst en dans 
hebben meer gemeen dan we denken. Muriel Venet53: 

“We praten over ruimte, beweging, wisselen van de ene schaal 
naar de ander. We vinden strategieën uit om gezichtspunten te 
veranderen, we ontwikkelen een taal, een relatie tussen vorm en 
content. Ik vind dat ook terug in een dansperformance.”

52  Connolly, D. & Cleary, A. (2007) P. 72
53  Muriel Venet: een Franse schilder die nu workshops leid op het 
Pompidou Centrum gericht op beeldende kunst en dans
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Afb. 26: Documentatie van De hangende stad, Karin 
Gerfen in samenwerking met Dansstorm Oost en Jan 
Paul de Bondt, 2013

  We praten over 
ruimte, beweging, wisselen 
van de ene schaal naar de 
ander. We vinden strategieën 
uit om gezichtspunten te 
veranderen, we ontwikkelen 
een taal, een relatie 
tussen vorm en content. Ik 
vind dat ook terug in een 
dansperformance.”
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Een ander voorbeeld zijn de interdisciplinaire projecten van Karin Gerfen in samenwerking met 
dansers en een componist. 
Karin Gerfen heeft als kind op jazzballet gezeten en speelde dwarsfluit. Toen ze in de puberteit 
kwam is ze daarmee gestopt en toen ze op de kunstacademie kwam bezocht ze vaak 
dansvoorstellingen en dat doet ze nu nog steeds. Vanaf het moment dat ze op de academie 
kwam, vond ze de andere disciplines en de samenwerking daarmee al interessant. Op de 
kunstacademie ArtEZ in Zwolle volgde Gerfen een interdisciplinair programma, waarin studenten 
van docent theater, het conservatorium en docent beeldend met elkaar samen werkten. 
Nadat ze was afgestudeerd op ArtEZ heeft ze vijf jaar in een cultuurwerkplaats gewerkt, waar 
allemaal verschillende soorten disciplines bij elkaar zaten. 
Als beeldend werk maakt Karin Gerfen kunstinstallaties in de ruimte en al gauw merkte ze dat 
ze het maken van die installaties alleen niet bevredigend genoeg vond. Het moest voor haar 
meer tot leven komen en daarom is ze de samenwerking aangegaan met theaterregisseurs en 
dansers. 
De installaties die ze maakte leenden zich ook erg voor zo’n interdisciplinaire samenwerking, 
meer dan bijvoorbeeld een schilderij, omdat het zich al in de hele ruimte bevindt en daar kunnen 
dansers zich gemakkelijker in voegen. Haar nadruk lag niet specifiek op dans maar meer op 
beweging. 
Ze vindt het interessant om met meerdere makers na te denken over een concept. De 
samenwerking daarin is voor haar heel belangrijk. Ze wil niet ingehuurd worden door een 
choreograaf om een decor te maken bij een dansstuk, maar het eindwerk moet gezamenlijk 
ontstaan, waarbij er ruimte is voor het experiment. Ze vindt het interessant om het gesprek aan 
te gaan over wat de ander fascineert en na te denken hoe ze het publiek in beweging kunnen 
brengen en bij de voorstelling kunnen betrekken.

Karin Gerfen heeft in samenwerking met Dansstorm Oost en componist Jan Paul de Bondt vier 
voorstellingen gemaakt en elke voorstelling is gaan groeien. 
De eerste voorstelling was in 2009 en heette ‘Schikgodinnen’. Drie cirkels op de grond van het 
Sonsbeekpark doorkruisen elkaar en vormen zo de vloer voor de voorstelling. 

Drie dansers vertellen drie verhalen van drie schikgodinnen, zoals het verhaal van Moira, een 
godin uit de Griekse mythologie die staat voor het menselijk lot. 
De voorstelling gaat over het menselijk falen, over jeugdige kracht, over hoe mooi afhankelijkheid 
kan zijn en over de noodzaak tot vernietiging. De drie eenheid is in deze voorstelling belangrijk 
en er worden drie kunstdisciplines met elkaar verbonden. De makers van de verschillende 
disciplines keken naar wat hen verbond en wat hen fascineerde en begonnen samen vanuit het 
concept van de drie schikgodinnen. 
Karin Gerfen heeft voor deze voorstelling een draadinstallatie gemaakt waar de dansers in 
konden bewegen. Het experiment was erg belangrijk, zo zijn ze een keer met een aanhanger 
vol spullen naar het natuurgebied vlakbij Ommen gereden om van alles uit te proberen en te 
onderzoeken. 

De rol van het publiek en publieksparticipatie is altijd erg belangrijk geweest. Bij deze 
voorstellingen kon het publiek in een kring om de voorstelling heen zitten zodat ze vanuit 
allemaal verschillende perspectieven de voorstelling konden bekijken. Sommige mensen 
gingen daardoor de voorstelling meerdere keren bekijken en telkens vanuit een andere hoek, 
waardoor het interessant bleef. 
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Afb. 25: Documentatie van VEERkracht, Karin 
Gerfen in samenwerking met Dansstorm Oost en 
Jan Paul de Bondt, 2010
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Afb. 27: Draadinstallatie, Karin 
Gerfen, Beelitz, Duitsland, 2014

Afb. 28: Draadinstallatie, Karin Gerfen, 
Beelitz, Duitsland, 2014

Daarna, in 2010 maakten ze de voorstelling In 2010 ‘VEERkracht’. 
Tussen de bomen van het Sonsbeekpark stond een beeldende 
installatie van wilgentakken en touw. Drie dansers zochten, 
bewegend door het beeld, de grenzen tussen macht, onmacht 
en overgave op. Hoe rekbaar is de waarheid binnen een 
mensenleven, het vertrouwen in een relatie of in een overtuiging? 
Hoeveel veerkracht heb je nodig om je staande te houden, 
hoeveel kracht kun je daarbij verliezen? 
Deze voorstelling hebben ze ook opgevoerd tijdens het 
Stadsfestival in Zwolle, in de binnentuin van het stedelijk 
museum. Hierbij was de samenwerking met de componist een 
stuk steviger geworden, waarbij hij ook de omgevingsfactoren bij 
de voorstelling betrok. Zo hebben ze het klokkenspel van de kerk 
die ernaast stond geïntegreerd in de start van de voorstelling. 
Dat was een hele happening, waarbij het publiek zich afvroeg of 
dit live was of opgenomen.
Voor de volgende voorstelling wilden ze het een stuk 
professioneler aanpakken en beter organiseren. Ze hebben 
subsidies aangevraagd, waardoor er qua budget ook meer 
mogelijk was. Ze vroegen Karin Post als regisseuse erbij, die ook 
interdisciplinair maker is en bij het Scapino ballet projecten heeft 
geregisseerd. Zij nam de gevraagde leiding en kon, doordat ze 
geen belang had bij beide partijen de mensen beter aansturen 
en helpen binnen het proces. Het idee en de uitwerking bleef in 
handen van Dansstorm Oost, Karin Gerfen en Jan Paul de Bondt. 
Post was er om te reflecteren op wat er gebeurde binnen 
het proces en gaf aan de hand daarvan tips. In 2013 kreeg 
dat na twee jaar voorbereiding vorm in de voorstelling ‘De 
hangende stad’, geïnspireerd op de ‘de onzichtbare steden’ 
van Italo Calvino, waarbij drie danseressen bewogen in een 
enorme schommelende, fantasierijke installatie met wel zestig 
schommels. 
Het publiek werd zelf onderdeel van de installatie en zat niet zoals 
gebruikelijk in een zaal met een podium waar ze naar keken. 
Ze zaten namelijk op schommels. De dansers klommen via de 
touwen omhoog en brachten het publiek letterlijk in beweging 
door ze te laten schommelen. Vooral voor kinderen werkte dit erg 
goed, omdat zij meestal moeite hebben om lang stil te zitten en 
dat hoefde hierbij niet. 
Het publiek werd meegenomen in de vraag die de makers 
zichzelf stelden: Welk risico neem je om het onmogelijke mogelijk 
maken? 
Bij deze voorstelling kwam de rol van educatie duidelijk naar 
voren, want alle makers binnen de projecten zijn daarnaast ook 
educators. Ze maakten een educatief deel bij de voorstelling, 
waarbij ze langs allerlei scholen trokken in Zwolle, Arnhem en 
Doetinchem. Nadat de leerlingen de voorstelling hadden gezien, 
deden ze mee aan workshops vanuit beeld, dans en muziek. 

53
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Karin Gerfen, Dansstorm Oost en componist Jan Paul de Bondt gebruikten wel 
steeds een platform waarvoor ze een voorstelling gingen maken. In het begin 
was dat het zomerfestival in Sonsbeek, later het stadsfestival in Zwolle en daarna 
gingen ze zelf een tour organiseren langs allerlei scholen met de voorstelling ‘De 
hangende stad’. 

Zoals ik al eerder noemde onder het kopje creatief proces van makers uit de 
wereld van dans en beeldende kunst, zei Karin Gerfen tijdens het interview (wat 
ik met haar hield), dat de overeenkomst tussen dansers en beeldend kunstenaars 
zit in de mate van abstractie. In beide disciplines kan je het hebben over lijnen en 
lijnenspel in de vak- en beeldtaal. Een nadeel is wel dat beeldend kunstenaars 
altijd materiaal nodig hebben om iets te maken en dat kost tijd en geld. De dansers 
moesten daardoor soms wachten totdat er iets beeldends stond waarop zij dan 
weer konden reageren. Gerfen merkte dat het belangrijk was om dingen constant 
uit te proberen, ook al kost het veel tijd en moeite om die hele installatie op te 
bouwen. Het kan namelijk altijd gebeuren dat het toch niet werkt zoals je het in je 
hoofd hebt. Door actie en reactie kom je er vanzelf achter of iets werkt of niet en 
toeval kan hierin ook een rol spelen. 
Ze werkten nooit met één leider in de vorm van een regisseur, maar verzonnen 
alles met elkaar. Dit is een tijdrovend proces, omdat je minder snel iets goed vindt, 
doordat iedereen er weer een andere mening over heeft. Het was daarom voor hen 
extra waardevol dat er iemand van buitenaf kwam helpen binnen het proces van 
‘de hangende stad’ en dat ze proefpubliek uitnodigden. Dit hielp hen om boven hun 
eigen proces uit te stijgen en het werk wat objectiever te kunnen benaderen. Het 
was gelijk ook een check of het overkwam wat ze bedacht hadden. Het voordeel 
van werken zonder leider is wel dat er altijd ruimte blijft om te experimenteren en 
dat het idee nog alle kanten op kan gaan en niet gelijk vast ligt.
Karin Gerfen vond het soms wel een uitdaging om er een interdisciplinair stuk 
van te maken, omdat je toch snel blijft steken in het stapelen van verschillende 
disciplines, waarbij het nog niet helemaal in elkaar over gaat. Maar tijdens de 
voorstellingen die ze hebben gemaakt kon de ene discipline niet zonder de andere 
en waren de dansers en componist nodig om de installatie in beweging te zetten. 
Gerfen vindt het heel waardevol om interdisciplinair te werken, omdat je heel veel 
leert van elkaars discipline. Door elkaars expertise te gebruiken groei je zelf ook 
weer. Door vanuit andere perspectieven te kijken, kijk je weer anders of scherper 
naar je eigen werk. Anderzijds heeft zo’n samenwerking als nadeel dat het erg 
tijdrovend is en afhankelijk is van een goede samenwerking. 
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Afb. 29: Kinetic drawing, Heather 
Hansen, Ochi Gallery, Idaho, Verenigde 
Staten 
Fotografie: Spencer Hansen
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Afb. 30: Kinetic drawing, Heather 
Hansen, Ochi Gallery, Idaho, 
Verenigde Staten  Fotografie: 
Spencer Hansen

Bij een transdisciplinaire samenwerking probeert 
men te denken vanuit de andere discipline en ook 
de werkwijze van elkaars discipline aan te nemen.54 
Ieder steunt op de discipline van de ander. Ze 
maken gebruik van elkaars medium en techniek55 
en door de optimale samenwerking ontstaan er 
nieuwe interdisciplines of werkvelden.56 
Het experiment en het proces is belangrijker 
dan het eindresultaat. Het artistieke product is 
niet definitief en er kan steeds op doorgewerkt 
worden.57 Een voorstelling wordt gezien als een 
tijdelijke presentatie van de samenwerking, 
maar het gaat daarna altijd weer door. Er is bij 
deze samenwerking sprake van een optimale 
en permanente interactie.58 De keuze van het 
onderwerp is steeds onderwerp van gesprek. De 
kennis, ervaring en methodes van de verschillende 
disciplines worden ingezet in het geheel. 

Letterlijk betekent het voorvoegsel trans eigenlijk 
‘aan gene zijde’, ‘hooggelegen plaats’ of ‘over’. Het 
eindproduct wat voortkomt uit de samenwerking 
van verschillende disciplines neemt een eigen 
plaats in en brengt een meerwaarde met zich 
mee (hooggelegen plaats). Je kan het vergelijken 
met 1+1=3, door de samenwerking komt er een 
meerwaarde dat alleen door de samenvoeging van 
verschillende disciplines niet mogelijk was.59 Het 
stijgt boven de afzonderlijke disciplines uit en de 
grenzen daartussen vervagen. 

54 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, A. 
(2012) p. 16
55 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, A. 
(2012) p. 16
56 Van der Schoot, C. (2011) P. 15
57 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, A. 
(2012) p. 16
58 Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N. & Meijers, A.  
 (2012) p. 16
59  Van der Schoot, C. (2011) P. 16

Voor de makers is het geheel wat er ontstaat 
vanuit de samenwerking veel belangrijker dan 
hun afzonderlijke disciplines. Er vindt interactie 
en vermenging plaats tussen de disciplines en er 
wordt naar gestreefd dat er geen onderscheid meer 
te maken is tussen de disciplines.

Opvallend bij transdisciplinaire processen is dat niet 
alleen de makers vroeg met elkaar samenwerken, 
maar dat ook andere betrokkenen vroeg in het 
proces betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
wetenschappers en technici, maar ook
educatief medewerkers, publiciteitsmedewerkers. 
Ze zijn van elkaars inbreng afhankelijk.60 
Samenwerken met disciplines buiten de kunst 
gaat in een transdisciplinaire samenwerking 
veel makkelijker dan in een multidisciplinaire 
samenwerking, omdat de discipline dan niet op 
zichzelf hoeft te staan en werkt vanuit de interactie 
met kunstenaars.

Als voorbeeld heb ik het werk van Heather Hansen 
genomen. Zij is zowel danseres als kunstenares. 
Ze heeft een dansopleiding gedaan waarin ze zich 
focuste op contemporary dance en heeft daarna 
een opleiding Butoh dance gevolgd in Japan. 
Butoh dance is een dans-theatervorm die ontstaan 
is in de jaren 50 en wereldwijd is uitgegroeid tot een 
beoefende expressie- en kunstvorm. 
Al dansend maakt ze levensgrote 
houtskooltekeningen op de vloer en op de muren. 
De twee disciplines zijn zo in elkaar verweven dat 
ze niet meer uit elkaar te halen zijn. Ze noemt het 
zelf ‘kinetic drawing’. Je weet niet meer of je naar 
een live getekende animatie aan het kijken bent of 
naar een dans die sporen achter laat. Er is duidelijk 
gedacht vanuit beide disciplines en deze zijn 
helemaal met elkaar verweven. 

60  Van der Schoot, C. (2011) P. 15

T R A N S - 
D I S C I P L I N A I R
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  For me personally there is no differentiation 
between the two. I think those kind of distinctions end 
up marginalizing the creative impetus. When I dance 
or paint I have the same intention.  It’s not the 
medium or the modality as much as it is the approach 
and the process involved in creating a finished piece.”

Heather Hansen komt uit Idaho, de Verenigde Staten en begon met deze versmelting 
van disciplines toen ze tijdens een moeilijke periode in haar leven elke dag ging dansen, 
tekenen en yoga doen. Ze ging op een gegeven moment intuïtief tekenen op muziek, bijna 
dansen met haar handen op kleine schaal. Toen ze op een dag met haar zoon naar het 
strand was, tekende ze met haar voeten in het zand en toen realiseerde ze zich dat ze 
groter wilde tekenen met haar hele lichaam. Daarvoor tijdens haar dansopleiding was ze 
zich ook al vaker bewust van de vormen die ze in de lucht maakte met haar bewegingen. 
Ze ging een lang proces in van dingen uitproberen en ontdekken wat werkt en niet. 
Ze probeerde verschillende materialen uit en begon met stoepkrijt op een betonnen vloer 
omdat ze dat op dat moment ter beschikking had. Daarna experimenteerde ze met grafiet 
potlood en krijt en verschillende kleuren, maar daar was ze toch niet tevreden over. Het 
werkt niet goed samen met de beweging, omdat het te stroef is en het eindresultaat werd 
niet zo mooi. Houtskool geeft een heel diep zwart wat ze mooi vindt en geeft verschillende 
grijstinten doordat ze het tijdens de dansbewegingen het met haar lichaam uitveegt, 
waardoor er meer diepte in komt. 

Ze houdt van natuurlijke materialen en ze vindt het interessant dat houtskool het eerste 
materiaal was waar kunst mee werd gemaakt in de grotten vroeger. Ze heeft ook wit krijt 
gebruikt op een zwart papier en daar was ze ook erg tevreden over. 
Als ze klaar is met een performance zit ze zelf helemaal onder de houtskool. Het is een 
meditatieve bezigheid voor haar, waarin ze focust op haar ademhaling en haar gedachten 
probeert los te laten. Het is geen entertainment voor publiek en Heather houdt er helemaal 
niet van om vanuit haar ego te werken. Dit heeft ze onder andere geleerd tijdens haar 
Butoh training. 
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Ze heeft zowel met een voorbedachte choreografie gewerkt als improviserend. Vaak heeft 
ze wel een bepaalde vorm in haar hoofd die eruit moet komen en ze houdt rekening met 
waar haar lichaam zich op het papier bevindt, maar het is altijd een verassing hoe het er 
uiteindelijk uit komt te zien. Elk werk is uniek. 
Ze deed een keer een live performance toen het publiek teveel gedronken had en heel 
onbeschoft was. Haar tekening werd toen heel hoekig door hoe ze zich voelde, dus haar 
emoties hebben ook zeker invloed op haar performance. 
Ze is geïnteresseerd in het symmetrische en elke tekening is dan ook nagenoeg 
symmetrisch. Maar ze houdt ook van het imperfecte, omdat haar lichaam ook niet perfect 
symmetrisch is. Ze heeft scoliose, een draaiing in haar ruggenwervels en is rechtshandig 
en dit laat ze terugkomen in haar tekeningen. De foutjes in het symmetrische maken de 
tekeningen meer menselijk en echter. 
Ze beperkt zichzelf tot één vlak en door die beperking aan zichzelf te geven vindt ze 
juist meer vrijheid. Ze ervoer dit ook tijdens een dansworkshop, waarin ze een bedachte 
bewegingsreeks in een denkbeeldige kubus moest plaatsen. Die ene beperking maakte 
het stuk zoveel interessanter. Een performance kan een tijdsbestek hebben variërend van 
minuten tot uren.
Ze werkt meestal met live muziek van bijvoorbeeld viool en cello, maar ze heeft ook stukken 
opgevoerd helemaal in stilte waarbij alleen het geluid van haar adem en het houtskool op 
papier te horen was. Dit zorgde voor een meer intieme ervaring. 
Ze heeft samen gewerkt met de danser en choreograaf Diogo de Lima om de combinatie 
van dans en het canvas te onderzoeken. Er ontstond een 
waardevolle vriendschap en samenwerking die leidde tot een herontwikkeling van hun 
begrip van kunst, muziek en dans. In een eerdere fase in haar proces heeft ze ook letterlijk 
samen met hem gedanst terwijl ze houtskooltekeningen maakten. Het is net als fotografie, 
waarbij een bepaald moment wordt vastgelegd.
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Heather heeft de kunstvormen dans, kunst en muziek nooit echt los van 
elkaar bekeken. Ze kunnen los van elkaar bestaan, maar ze kunnen 
elkaar ook aanvullen op manieren die steeds nieuwe ervaringen creëren:

 Drawing can be lyrical, dance can 
create form and sound can incite movement. I’m 
interested in the blurry area between those.”

Ik ben geïnspireerd door het werk van Heather Hansen en ik heb tijdens 
het eerste jaar van mijn opleiding geëxperimenteerd met het maken 
van levensgrote houtskool tekeningen die door mijn dansbewegingen 
ontstonden (zie afb. 2 en 3). In de inleiding staat daar wat meer over 
beschreven.

Een ander voorbeeld wat ik graag wil toelichten is de voorstelling ‘Die 
Verwandlung’ van Sophie Mayeux, die ik heb gezien tijdens het Moving 
Futures Festival in Arnhem op 3 februari 2018. 

Sophie Mayeux studeerde in 2016 af aan dansacademie op ArtEZ in 
Arnhem en studeerde ook aan de Ballet Du Nord in Frankrijk. Ze won in 
2016 de ITS Choreography Award met haar stuk ‘Die Verwandlung’, die 
jaarlijks wordt uitgereikt tijdens het International Theatre School Festival 
in Amsterdam aan net afgestudeerd talent. 

Sophie maakt choreografieën vanuit stemmingen en de lichamelijkheid in 
haar voorstelling is erg belangrijk, die soms als ‘niet-menselijk’ gezien kan 
worden. Ze is geïnspireerd door het echte lichaam en de verschillende 
manieren waarop een lichaam kan transformeren. Ze doet onderzoek naar 
fysieke beweging en naar objecten, zoals reddingsdekens, waarmee ze 
allerlei vormen mee creëert. 
Tijdens haar voorstelling dansen er twee dansers onder gouden, 
weerspiegelende reddingsdekens. Er zijn in het begin geen contouren 
van lichamen te onderscheiden en het is ook  niet duidelijk hoeveel 
mensen er onder de dekens liggen. Er liggen overal hoopjes deken en 
één danser onder de deken beweegt en slokt als het ware de andere 
dekens op. Als er geen beweging meer zit in het hoopje deken, begint 
de tweede danser te bewegen onder de reddingsdeken. 
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Afb. 31: Die Verwandlung, Sophie Mayeux, 2016
Fotografie: Jochem Jurgens
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De dekens maken een knisperend geluid en doordat er een lamp op 
staat, glimt de deken en reflecteert hij allemaal gouden lichtvlekjes op 
de muren. Naarmate de dans vordert zijn er steeds meer contouren te 
zien van de dansers en komt er een interactie tussen de twee dansers. 
Ik interpreteerde het als twee mensen die bang zijn om zichzelf te laten 
zien en zich verschuilen achter een soort tweede huid. Verder komt er 
ook een soort anonimiteit bij kijken en lijkt het haast onmenselijk. Twee 
amorfe vormen die langzaam samen smelten. Het materiaal wordt in 
beweging gezet door de dans. 
Dit deed me denken aan mijn eigen beeldend onderzoek in het tweede 
jaar, waarbij ik met dit zelfde onderwerp aan de slag ging (zie afb.4, 5 
en 6). 
Hierbij heb ik ook gewerkt met het in beweging brengen van een doek 
door middel van dans. Ik was onherkenbaar onder het rode doek en het 
lichaam nam een andere vorm aan. Ik experimenteerde ook met een 
transparant doek, waardoor er meer een interactie ontstond tussen de 
bewegingen van het lichaam en de beweging van het doek. Daarnaast 
zocht ik ‘dansende’ eigenschappen in materiaal en gebruikte ik inkt wat 
in het water viel en dansende patronen achter liet.

Het project van Sophie Mayeux kan gezien worden als een 
transdisciplinair project, omdat het bewegende sculpturen zijn die door 
dans in beweging worden gezet. Het is echter niet haar intentie geweest 
om dans en beeldende kunst helemaal in elkaar over te laten vloeien. 
Dus hier komen we bij het onderwerp waar ik het in het begin van dit 
hoofdstuk over had, namelijk dat er een verschil is tussen het perspectief 
van de toeschouwer en de intentie van de maker.
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DE VOOR- EN 
NADELEN VAN 
EEN BEPAALDE 
SAMENWERKING
Wanneer kies je nou voor een multidisciplinaire samenwerking, wanneer voor 
een interdisciplinaire en wanneer voor een transdisciplinaire samenwerking? 
Wat zijn de voor- en nadelen van elke vorm van samenwerken en waar kan je 
rekening mee houden tijdens het kiezen van een bepaalde samenwerking? 
Hier zal ik in dit hoofdstuk antwoord op geven.

Een multidisciplinaire samenwerking is vooral geschikt voor een grote productie. 
Hierbij heb je een regisseur of choreograaf die de leiding heeft en iedereen 
heeft zijn eigen taak. Niet iedereen hoeft telkens met elkaar te beslissen over 
wat er gaat gebeuren, omdat de regisseur een idee in zijn hoofd heeft en 
dit gaat uitwerken. Dit bespaart veel tijd en er kan efficiënt gewerkt worden. 
Iedereen blijft werken binnen zijn eigen discipline, waardoor de makers bezig 
zijn met een vertrouwd medium en daarin hun eigen ding kunnen doen. Ze 
kunnen losgaan met hun ideeën, binnen de kaders van het thema van het 
project en de wensen van de regisseur of choreograaf. 
Een nadeel hierbij is dat er minder ruimte is voor het experiment, waarbij de 
mogelijkheden van de overlapping van de verschillende disciplines onderzocht 
wordt. De makers van de verschillende disciplines hebben niet zoveel interactie 
met elkaar en worden niet geïnspireerd door elkaars werkwijze binnen het 
proces, medium en technieken, omdat ze vaak los van elkaar te werk gaan. 
Het kan zijn dat makers zich geremd voelen, omdat ze zich moeten houden aan 
wat de regisseur of choreograaf wil. Ze werken meestal in opdracht en hebben 
niet zoveel inspraak. De regisseur of choreograaf beslist uiteindelijk wat er 
komt. Vaak komen niet alle disciplines evenredig aan bod en ligt de nadruk op 
één discipline. Het is een traditionelere manier van samenwerken, waardoor 
er minder ruimte is voor vernieuwing. Er kunnen geen nieuwe kunstvormen 
ontdekt worden.
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Bij een interdisciplinaire samenwerking is er veel meer ruimte om echt 
samen te werken met mensen van een andere discipline. Er is meer 
ruimte voor experiment en er wordt gekeken vanuit de mogelijkheden 
van het combineren van de verschillende disciplines. Het soort 
beeldend werk wat de kunstenaar maakt moet zich er wel voor lenen 
om een vakoverstijgende samenwerking aan te gaan. 

Installatiekunst is bijvoorbeeld veel geschikter dan een kunstenaar 
die voornamelijk bezig is met het maken van schilderijen. Er wordt 
inspiratie opgedaan door te denken vanuit de discipline van de 
ander en je leert als maker veel nieuwe technieken. Er worden vaak 
gezamenlijk ideeën bedacht en uitgevoerd, waardoor het proces 
langer duurt en het langer duurt voordat er concrete beslissingen 
worden gemaakt. Het slagen van het project is sterk afhankelijk van 
de kwaliteit van de samenwerking en de groepssamenstelling. Het 
moet goed klikken tussen de verschillende makers en er moet een 
duidelijke balans zijn in geven en nemen. Het werkt niet als iemand zijn 
zin wil doordrukken of zich juist teveel op de achtergrond bevindt. Het 
samenwerkingsproces kan daarnaast heel leerzaam zijn en helpen bij 
de persoonlijke ontwikkeling van de makers. Het kan ervoor zorgen dat 
je vanuit een ander gezichtspunt naar je werk gaat kijken en daardoor 
nieuwe mogelijkheden ontdekt voor het maken van eigen werk. 
Bij een transdisciplinaire samenwerking ga je uit van een totale 
vermenging van disciplines, waarbij de afzonderlijke disciplines 
niet meer van elkaar te scheiden zijn. Dit vraagt veel onderzoek en 
experimenteren en je moet interesse hebben in beide disciplines. Je 
doel moet zijn om iets te creëren wat boven de afzonderlijke disciplines 
uitstijgt, waardoor er een nieuwe kunstvorm ontstaat. Deze manier van 
werken zie je veel bij individuele kunstenaars die ervaring hebben 
in beide disciplines en die dat met elkaar willen verbinden. Hierbij 
is er dus één kunstenaar die meerdere disciplines met elkaar laat 
versmelten, zoals we zagen bij Heather Hansen. Als je een project met 
meerdere makers transdisciplinair wil maken, kost dat veel onderzoek 
en tijd. De makers moeten beide disciplines beheersen en moeten 
bereid zijn de eigen discipline los te laten. 



 MIJN VISIE OP 
 VAKOVERSTIJGEND 
 SAMENWERKEN EN    
 MIJN EIGEN 
 ERVARINGEN
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Afb. 33: Documentatie van voorstelling 
interfaculteit project, 2013-2014

Afb. 32: Documentatie van voorstelling 
interfaculteit project, 2013-2014

HET PROGRAMMA 
INTERFACULTEIT OP 
ARTEZ

Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Arnhem biedt inmiddels 
zo’n vijftien jaar het vak interfaculteit aan, een interdisciplinair 
samenwerkingsprogramma tussen studenten van de 
opleidingen docent dans, docent theater en docent beeldend. 
In het eerste jaar ligt de nadruk op de kennismaking met 
de verschillende disciplines. In het tweede jaar gaat het om 
verbinding en uitwisseling, waarbij er een voorstelling op locatie 
gemaakt wordt die de groepjes zelf uit mogen kiezen. In het 
derde jaar wordt er een interdisciplinair project gedaan binnen 
educatie (een stage). 
Het is volgens de docenten belangrijk om eerst kennis te maken 
met elkaars discipline als je transdisciplinair te werk wil gaan 
(werken vanuit de discipline van de ander). Maar ook voor de 
interdisciplinaire samenwerking is dit belangrijk. 
Vanuit de student gezien kan het zijn dat hij/zij het minder 
belangrijk vindt, omdat hij/zij vooral gericht is op de ontwikkeling 
van de eigen discipline, zeker tijdens het begin van de studie. 
Het kan daarom lastig zijn om het nut van een samenwerking 
in te zien als de eigen discipline niet meer zozeer zichtbaar is 
maar opgaat in het grote geheel. 
Binnen ArtEZ wordt het interdisciplinaire vak gecombineerd 
met cultuurgeschiedenis, waarin men dans- theater-, muziek- 
en kunstgeschiedenis krijgt, zodat de studenten ook gedeelde 
kennis vergaren. 
Het referentiekader van de student en de docent is verschillend, 
omdat de docent al in de praktijk heeft ervaren hoe nuttig een 
interdisciplinaire samenwerking kan zijn en de student nog niet.

In het eerste jaar begonnen we met een expositie voor elkaar 
om te laten zien wat we hadden gemaakt. Daarna werden we 
in groepjes verdeeld en maakten we lessen voor elkaar vanuit 
onze eigen discipline. 
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Vervolgens gingen we experimenteren wat er allemaal mogelijk was 
binnen de samenwerking van deze disciplines en gingen naar een 
eindproduct toewerken wat geïnspireerd was op een art house film. 
Er was constant ruimte voor reflectie en overleg en dit werd ook 
van ons verlangd. Aan het eind van de periode had elk groepje een 
eindproduct gemaakt dat we aan elkaar lieten zien. 

Wij hadden met een voorstelling gemaakt die geïnspireerd was 
op de Duitse film Lola Rennt uit 1998, waarbij ritme, herhaling en 
ontmoeting een belangrijke rol speelt (zie afb. 32, 33). In deze film 
wordt er meerdere keren dezelfde gebeurtenis laten zien, waarbij 
er steeds een klein verschil is. De gebeurtenis wordt hierdoor 
telkens een beetje anders. Wij hebben dit gegeven gebruikt in 
onze voorstelling, waarbij er vier keer dezelfde dans wordt gedaan. 
Telkens verandert er een klein deel, waardoor mensen elkaar 
ontmoeten die elkaar niet zouden ontmoeten als dat kleine deel niet 
was veranderd. Als geluidsfragment hoor je mensen aftellen en elke 
ronde hoor je een andere stem, waaronder ook een Duitse stem. 
Elke speler heeft vier witte t-shirts over elkaar aan en elke ronde 
wordt er één t-shirt dat tijdens de ronde onder de verf kwam te 
zitten uitgedaan en opgehangen. 
Elke speler heeft namelijk verf in zijn hand en je ziet de afdruk van de 
verf bij iedereen die hij/zij aanraakt tijdens de dans. Iedereen heeft 
een andere kleur verf, waardoor je precies kan zien wie er allemaal 
een ontmoeting met elkaar hebben gehad. Op de achtergrond is 
een filmpje te zien van allerlei kleuren inkt die in water dansen en 
elkaar ontmoeten. 
In het tweede jaar lag de nadruk op het maken van een voorstelling. 
We moesten een locatie zoeken binnen Arnhem en daar te werk 
gaan en naar een voorstelling toewerken. 

Wij hadden de locatie club Supreme geregeld en we hadden een 
voorstelling gemaakt die geïnspireerd was op de gebeurtenissen 
die zich afspelen binnen het uitgaansleven, zoals elkaar versieren 
met gekke openingszinnen, drinken aan de bar en steeds meer 
dronken worden, kotsen, helemaal losgaan op de dansvloer en 
drugs dealen (zie afb. 39, 40). We maakten alles wel wat abstracter, 
zodat het niet letterlijk een uitgaansavond was die nagespeeld 
werd. Uiteindelijk kwam er publiek kijken die een hele cultuurroute 
liep door Arnhem langs alle voorstellingslocaties. 
In het derde jaar liepen we stage en gaven we vier weken lang 
elke week een workshop aan middelbare scholieren van het Ludger 
College in een cultureel centrum in Doetinchem. Het thema van 
de workshops was Remake. We hadden een aantal opdrachten 
bedacht en we gebruikten daarbij dozen, papier en grote stukken 
plastic waarop getekend kon worden met stiften. We maakten 
gebruik van associatiespellen, het geven van andere betekenissen 
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aan objecten en het stapelen van verschillende 
oefeningen. We hadden ook een oefening waarbij 
ze allerlei verschillende soorten pijlen moesten 
tekenen en die moesten uitbeelden in een dans 
terwijl ze door de ruimte liepen. De ene discipline 
was aanleiding tot het maken van iets in een 
andere discipline.

Ik vond het een goede opbouw dat er eerst kennis 
wordt gemaakt met de verschillende disciplines 
door lessen aan elkaar te geven van de eigen 
discipline. Voordat je kan samenwerken moet je 
namelijk wel wat van de discipline van de ander 
afweten. Het zou ook een leuk idee geweest zijn 
als we een dag mee gingen lopen en echt de 
lessen van de andere discipline zouden volgen. 
Ik ben erg tevreden over de voorstelling die we in 
het eerste jaar hadden gemaakt. Dit was een fijne 
samenwerking waarin er ruimte was voor ieders 
ideeën en er echt naar elkaar geluisterd werd. 
Het scheelde dat een aantal personen niet zo’n 
duidelijke mening of idee hadden die ze door wilden 
drukken, zodat die eerder mee gingen in wat er in 
de groep besproken werd. We kwamen in een hele 
fijne werkflow terecht waarin iedereen enthousiast 
aan het werk was. We zaten weliswaar in een grote 
groep, maar dit was door de samenstelling van 
type mensen niet zo’n probleem. Er werd vaak op 
een natuurlijke manier de leiding genomen door 
iemand en dat werkte erg fijn. Hij luisterde naar 
iedereen en kon op een goed moment knopen 
doorhakken. In het eindproduct waren de drie 
disciplines helemaal met elkaar verweven, doordat 
er een schilderij werd gemaakt op ieders shirt door 
de dansbewegingen. De ontmoeting binnen de 
dans was aanleiding voor de verf die op de shirts 
kwam.
Ik vond het een hele goede aanvulling dat we in 
het tweede jaar een voorstelling op locatie gingen 
maken. De locatie zelf brengt al allerlei ideeën 
teweeg en dit is een startpunt voor het maken van 
de voorstelling. Je hebt gelijk een decor en een 
geschiedenis van waaruit je kan werken. Het laat 
je ‘outside the box’ denken en het laat je bewust 
worden van wat voor mogelijkheden er nog meer 
zijn naast het opvoeren van een voorstelling in een 
schouwburg of in een zaaltje op school. Ik vond 

het daarnaast erg leuk om de voorstellingen 
van de andere groepen te zien en het werd 
een hele cultuurroute door de stad, waarbij er 
voorstellingen waren op hele originele plekken.  
De samenwerking tussen ons groepje ging hierbij 
wat minder. Dit kwam voornamelijk doordat 
er twee mensen een hele duidelijke mening 
hadden, waardoor de rest niet zo de kans kreeg 
om hun ideeën naar buiten te brengen. Dit vond 
ik lastig en ik had het idee wat we mooie ideeën 
lieten liggen. De voorstelling werd daardoor naar 
mijn mening minder geslaagd en het werd een 
samenraapsel van ideeën en compromissen. Ik 
miste een goede [procesbegeleider, zoals bij het 
project uit jaar één het geval was. Een begeleider 
die niet zijn of haar eigen ideeën wil doordrukken, 
maar iedereen de ruimte geeft. Vaak nam de 
persoon die het duidelijkst aanwezig was de 
leiding, maar die wilde dan ook het meest zijn 
idee doorduwen. Ik merkte dat ik vaak langer 
de tijd nodig had om een idee te vormen en 
dat ik daar niet altijd de tijd voor kreeg. Deze 
samenwerking was wel erg leerzaam en goed 
voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor heb 
ik geleerd om duidelijker mijn ideeën naar buiten 
te brengen.

Het programma uit het derde jaar, waarin we een 
interdisciplinair project op een school deden, lag 
mij wat minder. Ik vond namelijk het kunstzinnige 
deel van het project veel interessanter en wilde 
me daar verder in ontwikkelen. De samenwerking 
vond ik in het derde jaar wel erg fijn en we hadden 
op sommige dagen de groep opgesplitst, waarin 
iedereen aan het werk was aan zijn eigen taak. 
Dit was vooral praktisch, omdat we een filmpje 
wilden maken als introductie en daar kon niet 
iedereen tegelijk aan werken. Er was tijdens de 
voorbereiding van de lessenserie genoeg tijd 
voor experiment en overleg met elkaar. 
Ik vond de groepen soms wel wat te groot, 
waardoor het proces te lang bleef hangen in 
teveel ideeën, zonder dat die concreet werden. 
Ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is met 
wat voor mensen je in een team zit en dat niet 
iedereen het even gemakkelijk vindt om samen 
te werken. 
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Groepsdynamiek is heel belangrijk en een goede samenwerking zorgt ervoor dat er een 
goed product uitrolt. 
Het gaat heel erg over het vinden van een balans, in wie er de leiding neemt op welk moment 
en wat de taakverdeling is. 
Er kon beter gekeken worden naar de samenstelling van de groep en wat voor personen 
je bij elkaar zet. Ik had namelijk in het tweede jaar een groep met een paar personen die 
duidelijk aanwezig waren en graag de leiding namen. Hierdoor voelde ik me een beetje 
ondergesneeuwd en had ik het gevoel dat er geen ruimte was voor mijn ideeën. Dit was 
tegelijkertijd een goed leermoment voor mij en dit heeft mij geholpen met het duidelijk laten 
zien van mezelf!
Het kan ook zijn dat je in een groep zit met mensen die allemaal voorzichtig en afwachtend zijn 
en niet de leiding willen nemen, wat er weer voor zorgt dat er uiteindelijk niks gebeurt. Ik had 
behoefte aan een neutraal persoon binnen de groep die ervoor kon zorgen dat iedereen aan 
het woord kwam en dat er een gezamenlijk idee bedacht werd, waarin iedereen zijn talent in 
kwijt kan. We hadden een docent als begeleider, maar daar had ik gemixte gevoelens over. 
Soms zaten we juist in zo’n goede flow dat het een onderbreking was om uit te leggen aan de 
docent wat we aan het doen waren. Vaak vonden we het zelf overbodig om een heel verslag 
uit te brengen aan de begeleider en wilden we graag zelfstandig door. Andere keren was het 
juist fijn dat er  een persoon van buitenaf kwam kijken en tips en verbeteringen kon geven. 
Ik vond het vaak een hele uitdaging om interdisciplinair samen te werken, omdat iedereen 
erg gedreven is vanuit zijn/haar eigen discipline en dat graag wil doorvoeren. 
Niet iedereen staat echt open voor de discipline van de ander of geeft de ander genoeg de 
ruimte. Het proces duurt veel langer als iedereen eigen ideeën heeft en het is lastig om die 
allemaal samen te voegen. Ik merkte over het algemeen dat studenten van theater erg op de 
voorgrond wilden staan, duidelijke ideeën hadden die ze wilden uitvoeren en echte leiders 
waren. Studenten van dans vond ik over het algemeen niet zo vernieuwend, ze kwamen wat 
minder met originele ideeën. Studenten van beeldend waren over het algemeen wat stiller en 
vonden het  moeilijk om te gaan performen of dansen.

Ik vond de projecten wel erg leerzaam en boeiend, zeker omdat ik zelf een achtergrond in 
de dans heb en ik het boeiend vond om die twee te combineren. Je leert ontzettend veel van 
elkaars discipline en van de manier waarop ze dingen aanpakken. 
Ook binnen mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik er veel aan gehad. Ik vond het vaak lastig 
om mijn eigen ideeën goed te verwoorden als ik zelf nog niet helemaal duidelijk had wat ik 
wilde doen. Ik vond het lastig om een ‘on af’ idee te presenteren, dus het was voor mij een 
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leerproces om de anderen eerder toe te laten 
in mijn proces en ze enthousiast te krijgen voor 
mijn ideeën. 
Verder heb ik veel geleerd over grenzen 
stellen binnen het project. Soms ging ik mee 
in de ideeën van de ander terwijl ik het daar 
eigenlijk niet mee eens was. Ik wil echter ook 
in respect omgaan met anderen en hen ook de 
ruimte geven voor hun ideeën. Het vraagt veel 
duidelijkheid en stevigheid van jezelf om samen 
te werken met anderen. Het helpt als je van jezelf 
je kwaliteiten weet en dit ook duidelijk kan maken 
aan de groep. Denk aan beeldende kwaliteiten, 
maar ook aan kwaliteiten zoals organisatie, 
planning, voorbereiding,  verwerking, evaluatie, 
het zorgen voor een goede sfeer binnen de 
groep, enzovoorts. Het delen van de elementen 
waar je moeite mee hebt kunnen helpen binnen 
het proces, maar hiervoor moet er wel een band 
zijn binnen de groep en moet je elkaar kunnen 
vertrouwen. Dit helpt wel om elkaar beter te 
kunnen begrijpen en je kan daardoor de ander 
helpen binnen hun persoonlijke ontwikkeling. 

Aan het eind van elk project schreef iedereen 
een persoonlijke evaluatie over de ander en dit 
vond ik erg waardevol. Ik heb daardoor veel 
geleerd over mezelf en hoe ik over kom op 
de ander. Dat heeft mij geholpen binnen mijn 
persoonlijke ontwikkeling en me bewust laten 
worden van welke elementen er belangrijk zijn 
binnen een samenwerking. 



72



73

Tijdens mijn afstudeerproject heb ik samengewerkt 
met dansers en een DJ (zie afb. 9, 10, 34-39). Binnen 
dit proces was mijn idee leidend en gebruikte ik de 
oefenmomenten met de dansers om te kijken hoe 
het eruit zag wat ik had bedacht. Ik begon niet vanuit 
een nulpunt met de dansers en ik had echt de rol van 
regisseur binnen het project. Er was weinig ruimte 
voor het experiment met alle drie de disciplines bij 
elkaar. Ik vond het fijn om een keer op deze manier 
te werken, omdat we in de eerdere projecten op de 
academie altijd erg vanuit gezamenlijk experiment 
werkten en samen bedachten wat we wilden maken. 
Ik vond het fijn dat ik binnen mijn afstudeerproject 
een keer alle ruimte kreeg om te beslissen wat ik 
wilde maken. 

Qua choreografie liet ik de dansers wel erg vrij en 
de choreografie ontstond al werkende. Ik vond het 
belangrijk dat de dansers zich konden uiten binnen 
de dans en er een eigen draai aan konden geven. Ik 
gaf aanwijzingen naar aanleiding van wat ik zag en 
we gingen langzamerhand bewegingen vastzetten. 
In elke tetraëder stond één danser en ik wilde graag 
dat elke danser een andere lijn in de muziek ging 
volgen, waardoor de drie disciplines dans, beeldende 
kunst en muziek meer in evenwicht kwamen. Eén 
danser volgde de beat, de andere danser volgde de 
melodie en de derde danser danste op de accenten 
binnen de muziek. De melodie in de muziek was de 
dwarsfluit en ik wilde graag dat de danser op zo’n 
manier ging bewegen dat je het lichte en vrolijke van 
de dwarsfluit terugzag in de bewegingen. 

De danser die de beat volgde stond in de grootste 
tetraëder en had de meeste bewegingsruimte. 
Hierdoor kon hij groots bewegen met strakke 
lijnen en duidelijke accenten. Ik koos hier een 
mannelijke danser voor, omdat ik dat beter 
vond passen. In de kleinste tetraëder stond de 
danseres die de accenten volgde en dit waren 
kleine bewegingen. Het was interessant om te 
zien hoe de danseres omging met de kleine 
ruimte, voor haar was dit juist een inspiratiebron 
om te kijken wat je allemaal binnen die ruimte 
kon doen. 
Ik wilde graag dat de grafische, strakke vormen 
terug zouden komen in de dans en ik liet de 
dansers bewegingen maken waarin je de vorm 
van de driehoek in terug zag. 
Achteraf gebruikte ik dus de derde methode van 
choreograaf Wayne McGregor die ik hierboven 
heb beschreven onder het kopje ‘Creatieve 
processen bij de Makers uit de wereld van dans 
en beeldende kunst’. Hierbij laat je de dansers 
helemaal vrij in hun bewegingen, maar schets 
je als choreograaf een beeld van waaruit de 
dansers gaan dansen. Tot het eind aan toe bleef 
er voor de dansers ruimte voor improvisatie, 
waardoor elke voorstelling weer anders was. 
Daarnaast had ik meerdere dansers die elkaar 
afwisselden, waardoor je elke keer een andere 
stijl van dansen zag die bij die bepaalde danser 
paste. 

HET PROCES VAN MIJN  
AFSTUDEERPROJECT

Afb. 34: Documentatie van performance Graduation Project: 
The balance of three, Hannah Goedhart in samenwerking met 
DJ Marcel Klein Legtenberg, dansers: Judith Eeftink, Maarten 
Krielen, Lynn Kosakoy, Maxime Kroot, Danielle Huyghe, Alkis 
Barbas, Gabrielle Emily Aidulis, Nathalie Vermeiren, Anka 
Konings, 2017

Afb. 35: Proces van Graduation 
Project: The balance of three, 
Hannah Goedhart, dansers: 
Danielle Huyghe, Alkis Barbas, 
Gabrielle Emily Aidulis, Nathalie 
Vermeiren, 2017
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Afb. 36, Afb. 37, Afb. 38: Verschillende projecties 
voor Graduation Project: The balance of three, 

Hannah Goedhart, 2017
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Ik heb met vier dansers vanaf een eerder stadium in het 
proces samengewerkt, de andere dansers kwamen 
erbij toen het werk al af was. Met de vier dansers 
heb ik kunnen experimenteren met verschillende 
visuals en hoe dat in contact stond met de dans. Ik 
had daarvoor veel dingen zelf uitgeprobeerd, zoals 
het experimenteren met verschillende soorten stof 
als projectiescherm. Ik vond het fijn dat ik dit keer 
van een afstand kon bekijken hoe het eruit zag, in 
plaats van dat ik het elke keer terug moest kijken op 
de video. Ik merkte dat de dansers op een gegeven 
moment afhankelijk waren van het beeldende object 
en dat het soms geen zin had om te repeteren, omdat 
die objecten nog niet af waren. Hetzelfde probleem 
kwam Karin Gerfen tegen tijdens haar proces. De 
dansers hadden behoefte aan het ervaren van hoe 
het is om in zo’n object te dansen en al dansend 
ontdekten ze dat de stof van de tetraëders flexibel was 
en dat ze daar tegenaan konden drukken. Hierdoor 
vervormden de lijnen die erop werden geprojecteerd 
en dit was een hele gave ontdekking, waar ik later op 
door ben gegaan binnen mijn werk Morph, wat ik had 
gemaakt voor De Kaaij in Nijmegen. Dit ontdekten we 
pas gedurende de voorstellingen tijdens de Finals op 
ArtEZ, dus zo zie je maar weer dat je steeds verder 
door kan gaan met een kunstwerk en dat het eigenlijk 
nooit helemaal af is. 

De muziek heb ik samen met een DJ gemaakt en ik 
zat ernaast terwijl hij het stuk in elkaar zette. Hij vroeg 
aan mij wat voor beat ik wilde en hoe het stuk eruit 
moest gaan zien. Ik had wat voorbeeld nummers 
naar hem gestuurd ter inspiratie die dezelfde beat of 
stijl hadden als die ik wilde. Ik vond het heel fijn dat 
ik gelijk kon horen wat hij deed en kon zeggen of ik 
dat erin wilde of niet. Het scheelde enorm dat hij zo 
handig was in het DJ programma, waardoor het in 
elkaar zetten van het nummer heel snel ging. Als ik 
dat zelf allemaal had moeten uitzoeken was ik veel 
langer bezig geweest. 
Ik speelde wat stukjes in op de dwarsfluit en die kon 
hij er gelijk in verwerken. Ik ben erg tevreden over het 
stuk. 
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EEN MODEL OM EEN 
CREATIEF PROCES 
AAN TE PAKKEN

Volgens Karin Gerfen is een goede samenwerking essentieel 
voor het slagen van een interdisciplinair project. Als de 
makers een goede band hebben met elkaar en op een goede 
manier met elkaar om kunnen gaan, zullen ze eerder hun 
eigen discipline los kunnen laten, wat essentieel is binnen de 
vakoverstijgende samenwerking.61 
Samenwerken  met meerdere disciplines kan lastig zijn, omdat 
iedereen weer een ander creatief proces heeft en een andere 
werkwijze, zoals ik heb beschreven onder het kopje creatief 
proces. Daarnaast heb je te maken met allerlei meningen en 
ideeën over hoe het project eruit moet gaan zien.
 
Het is vooral bij interdisciplinaire en transdisciplinaire 
projecten zo dat er geen regisseur is en dat de makers 
onderling met elkaar alles regelen. Het is daarom heel fijn als 
je een bepaalde houvast hebt en tips mee krijgt over hoe je 
zo’n proces kan aanpakken. 
Ik wil toekomstige vakoverstijgende samenwerkingen hierin 
graag ondersteunen. Bovendien helpt het mij ook verder, 
omdat ik veel samenwerk met dansers en mensen uit de 
muziek. 
Tijdens een creatief proces met meerdere disciplines ligt de 
nadruk vaak op wat er gemaakt wordt en wat ervoor nodig 
is. Er is veel minder aandacht voor hoe het geregeld wordt 
en hoe er omgegaan moet worden met sociaal-emotionele 
processen. 
Hierdoor kan het zijn dat er geen goed teamwork ontstaat, 
terwijl dit juist zo belangrijk is.62

61  Interview met Karin Gerfen door Hannah Goedhart in haar atelier 
in Kampen, 29 januari 2018
62  Van der Schoot, C. (2011) P. 9
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In dit hoofdstuk zal ik het ebook ‘De kunst van het 
werken aan kunstwerken – Creatieve werkprocessen bij 
transdisciplinaire projecten’ (2011) van Carolien van der 
Schoot behandelen, waarin uitgebreid wordt ingegaan 
in het transdisciplinaire proces. Er worden tips en 
handvaten gegeven die erg waardevol kunnen zijn! Er 
worden steeds casussen gegeven van gebeurtenissen 
die voor kunnen komen binnen een vakoverstijgend 
project. Daarna worden er tips gegeven hoe je met zo’n 
situatie om kunt gaan. Het is een bruikbaar boek voor als 
je veel samenwerkt met andere disciplines en ik raad het 
aan om het te lezen. 
Ik heb verschillende onderdelen uit het artikel gehaald 
die ik wil behandelen: 
	De teamsamenstelling
	De hiërarchische indeling
	Het kijken naar een samenwerking door 

verschillende brillen
	Werkklimaat 
	Besluitvorming

DE TEAM-
SAMENSTELLING
Allereerst heb je bij een samenwerking te maken met de teamsamenstelling. 
Dit is erg belangrijk en heeft invloed op de effectiviteit van de samenwerking en 
het eindproduct. Meestal wordt er alleen gekeken naar de artistieke kwaliteiten 
en niet naar de rol binnen een samenwerking. Dit was ook het geval bij de 
samenstelling van de teams voor het interfaculteit project binnen mijn studie. 
Zoals ik hierboven heb beschreven onder het kopje ‘Mijn visie op vakoverstijgend 
samenwerken en mijn eigen ervaringen’- ‘Het programma interfaculteit op ArtEZ’ 
merkte ik dat de teamsamenstelling een grote weerslag had op het proces, 
de sfeer binnen de groep en op het eindproduct. Ik zag duidelijk verschil in 
de verschillende groepjes die ik elk jaar had. In het eerste jaar zat ik in een 
groepje waarbij de samenwerking erg goed ging en dit zie je gelijk terug in het 
eindproduct. Het zou super handig zijn als je van tevoren al kan voorspellen 
of een samenwerking gaat werken of niet, in plaats van dat je dat eerst moet 
ervaren. Een bewuste samenstelling van een team kan daarbij helpen.
In het ebook ‘De kunst van het werken aan kunstwerken – Creatieve werkprocessen 
bij transdisciplinaire projecten’ wordt de indeling voor een team volgens Belbin 
behandeld. Belbin gaat er vanuit dat de samenwerking binnen een team beter 
verloopt als een team bestaat uit mensen met complementaire eigenschappen. 
De ene persoon is beter in leiding geven, de ander beter in uitvoeren, de ene 
persoon is extravert, de ander introvert, de één is creatief sterk en de ander 
organisatorisch en ga zo maar door. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en 
minpunten en kan elkaar daardoor goed aanvullen.63

63  Van der Schoot, C. (2011) P. 50, 51
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Hieruit wordt duidelijk dat het belangrijk is dat je naast de artistieke eigenschappen 
van mensen ook nadenkt over het betrekken van mensen die de zakelijke kant 
kunnen regelen, zoals subsidie aanvragen en sponsorwerving, overleg met de 
locatie of opdrachtgever en publicatie en reclame. De interactie tussen deze twee 
partijen kan soms lastig zijn en wordt ook in het ebook beschreven.
Het is vaak zo dat creatieve personen zoveel mogelijk vrijheid willen hebben, 
terwijl de mensen die de zakelijke kant regelen juist duidelijkheid en structuur 
willen hebben en soms het gevoel kunnen hebben dat zij alles moeten regelen. 
Dit kan botsingen geven, omdat deze personen totaal andere werkwijzen hebben. 
Belangrijk hierbij zijn duidelijke afspraken, deadlines en een duidelijke sturing. 
Als iedereen een eigen taak en een eigen specialisatie heeft binnen het project, 
dan zijn er juist dingen mogelijk die individueel niet mogelijk waren, omdat je een 
onderwerp op allerlei vlakken kan benaderen.64

Vervolgens zegt Belbin dat als er teveel creatieve personen met eigen ideeën 
in een team zitten dan zal de samenwerking sneller stagneren omdat er teveel 
ideeën zijn waar niks mee gedaan kan worden. Er worden dan concessies gemaakt 
waardoor het eindproduct een samenraapsel wordt van ideeën om een soort 
middenweg te vinden en uiteindelijk minder wordt van kwaliteit dan de kwaliteit 
van de afzonderlijke makers. Belbin vergelijkt personen met creatieve ideeën met 
planten en als er teveel planten staan, overwoekert het oerwoud en verstikken 
ze elkaar. Er moeten ook mensen zijn die bemesten en water geven en er moet 
voldoende zuurstof zijn voor de planten om te kunnen groeien. Voor een goede 
samenwerking moeten er volgens Belbin één, hoogstens twee ‘planten’ aanwezig 
zijn binnen de organisatie.65

Dit probleem kwam ik vaak tegen tijdens de samenwerking binnen het project 
interfaculteit. Er zaten alleen maar ‘planten’ in de groep, waardoor er teveel ideeën 
waren en waardoor er weinig concreet werd. Vooral tijdens de samenwerking in het 
tweede jaar merkte ik dat het eindproduct een samenraapsel van allerlei ideeën 
werd, waardoor het eindproduct uiteindelijk minder sterk werd. Ik merkte dat de 
twee studenten van de opleiding Docent Theater beter presteerden wanneer ze 
zelfstandig te werk gingen en het moeilijk vonden om samen te werken.

Maar als we uitgaan van het idee van Belbin dat er maar één, hoogstens twee 
‘planten’ aanwezig mogen zijn binnen de organisatie, is een vakoverstijgende 
samenwerking tussen meerdere kunstdisciplines haast niet mogelijk. Naar mijn 
mening is het wel mogelijk om met meerdere ‘planten’ in een organisatie te zitten, 
als sprake is van een indeling vanuit complementaire eigenschappen, mits er 
ruimte is voor ieders mening. Verder heb ik gemerkt dat het helpt als de teamleden 
gedeelde interesses en inspiratiebronnen hebben, waardoor ze eerder op 
gezamenlijke ideeën zullen uitkomen. Een goede sfeer binnen het team is hierbij 
ook belangrijk evenals aandacht voor elkaar.

64  Van der Schoot, C. (2011) P. 59
65  Van der Schoot, C. (2011) P. 54
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DE HIËRARCHISCHE 
INDELING Na of tegelijkertijd met het samenstellen van het team wordt 

er gekeken naar de hiërarchische indeling. Is er een leider 
nodig of niet? Dat is een belangrijke vraag die je moet stellen 
bij een samenwerking. Wil je dit van tevoren vaststellen of 
wil je kijken of de samenwerking van nature goed loopt? 
Het kan ook zijn dat je kiest voor een middenweg, waarbij 
er een procesbegeleider wordt aangesteld, die zorgt dat 
het gesprek op een goede manier verloopt en dat iedereen 
ruimte krijgt om zijn mening te geven.
In het ebook wordt er onderscheid gemaakt tussen een 
organisch proces en een organisatorisch proces. 

Bij een organisch proces ontstaat er als vanzelf een vorm 
van samenwerken en wordt er gezocht naar ieders creatieve 
inbreng. Hierbij is het mogelijk dat de initiatiefnemer van 
het project de leiding neemt. Deze methode is echter wel 
tijdsintensief en werkt minder goed wanneer er van buitenaf 
een groep mensen bij elkaar is gezet.66

Wanneer er teveel mensen met ideeën zijn en er geen 
duidelijke beslissingen worden gemaakt, is het verstandig 
om een voorzitter aan te stellen. Deze persoon hoeft niet 
het meest creatief of intelligent te zijn, maar het is belangrijk 
dat diegene veiligheid en ruimte kan bieden aan anderen 
en op ieders kwaliteiten gericht is.67 Het is juist fijn als deze 
persoon geen belang heeft bij bepaalde onderdelen van 
het project en objectief de leiding kan neven.
Het helpt enorm als deze persoon de anderen kan 
enthousiasmeren en stimuleren en een positieve en 
gedreven instelling heeft. Belangrijk is dat de teamleider 
problemen van anderen objectief kan aanhoren, zonder 
daar gelijk tegen in verweer te gaan of het onderuit te 
halen. Het scheelt al enorm voor de teamleden dat ze hun 
hart kunnen luchten en dat er iemand zonder oordeel naar 
ze luistert. Ze zijn daardoor ook eerder geneigd om mee te 
werken aan een oplossing. 

Zelfkennis en zelfrelativering zijn belangrijke eigenschappen 
voor de teamleider. 

Wees transparant en open, hierdoor ben je voor je 
teamleden betrouwbaarder. 68  Straal autoriteit uit, maar 
handel niet autoritair. Het is belangrijk dat mensen naar je 
luisteren en dat je de leiding kan nemen wanneer dat nodig 
is.69

66  Van der Schoot, C. (2011) P. 53, 111
67  Van der Schoot, C. (2011) P. 55
68  Van der Schoot, C. (2011) P. 96, 97
69  Van der Schoot, C. (2011) P. 100
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Wij hebben tijdens het project interfaculteit elk jaar gebruik gemaakt van een organische samenwerking. 
Iemand uit ons groepje nam de rol als voorzitter en dit kon ook rouleren. Wie de rol van voorzitter kreeg 
was niet altijd even goed afgestemd. Soms was het zo dat de persoon die het duidelijkst aanwezig was 
de leiding nam, waardoor niet iedereen aan het woord kwam. In zo’n geval was het fijn geweest als daar 
meer over nagedacht zou worden, of dat het zou rouleren.

Tijdens het interview met Karin Gerfen vertelde ze dat zij hier ook voor hadden gekozen bij een groter 
project. Ze hadden een extern persoon uitgenodigd als regisseur en die nam de gevraagde leiding. Ze 
had echter geen zeggenschap in het eindproduct, ze was meer begeleider in het creatieve proces. Het 
hielp volgens hen dat die persoon geen belangen had bij het project en daardoor objectiever kon kijken 
naar wat er gebeurde. Verder kwam er naar voren dat zij heeft ervaren dat het belangrijk is om alles te 
blijven uitproberen. Het kon zijn dat ze iets in haar hoofd had bedacht en een installatie had gemaakt, 
maar dat ze er door het uit te proberen met dansers achter kwamen dat het helemaal niet werkte. Er moet 
sprake zijn van actie en reactie en je moet je, naast dat je een idee voor ogen hebt, ook kunnen laten 
leiden door het toeval.70 

Bij een creatief en organisatorisch maakproces moet de teamleider, naast de zorg voor een artistiek 
waardevol product, zich ook bezig houden met de financiële onderbouwing, tijdsplanning en algemene 
organisatie. Het beste is als de teamleider beide rollen kan vervullen, maar anders is het aan te raden om 
een artistiek en zakelijk leider aan te stellen. Een gevaar is wel dat dit losse eilanden worden, dus zorg 
voor voldoende communicatie met elkaar.71

Tijdens mijn proces bij het project interfaculteit had ik op een gegeven moment ook behoefte aan een 
persoon van buitenaf die het proces kon leiden. Ik denk dat dit een goede oplossing is als je er met elkaar 
even niet uit komt. 

70  Interview met Karin Gerfen door Hannah Goedhart in haar atelier in Kampen, 29 januari 2018
71  Van der Schoot, C. (2011) P. 111, 112
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HET KIJKEN NAAR EEN 
SAMENWERKING DOOR 
VERSCHILLENDE 
BRILLEN

Nadat je helder hebt wie er in je team zitten en hoe het zit met de 
hiërarchische indeling, kan je beginnen aan het creatief proces. 
Het gevaar hierbij is dat je geen effectieve organisatie hebt, dat er 
niet naar ieders persoonlijke beleving wordt gekeken binnen het 
proces en dat er niet bij iedereen een persoonlijke drijfveer aanwe-
zig is. Het kijken naar situaties vanuit verschillende invalshoeken 
kan hierbij helpen.

In het ebook wordt er onderscheid gemaakt in verschillende brillen 
van waaruit gekeken kan worden naar een samenwerking:
	Het montuur: Dit is de basis van het proces en bestaat 

uit afspraken, regels en een taakverdeling: een effectieve 
organisatie. Dit lijkt in het begin misschien tijdrovend, maar 
het scheelt later kostbare tijd. Voorbereiding is een heel 
belangrijk deel van de organisatie.

	Dubbelfocus bril: de interactie. Het moet duidelijk zijn 
wie grote beslissingen neemt en dit moet altijd gedeeld 
en overlegd worden met de rest van de groep. De 
machtsverhoudingen moeten duidelijk zijn en meestal is er 
bij vakoverstijgende processen geen machtsverdeling en 
staat iedereen gelijk. Dit maakt het extra lastig en het vraagt 
om duidelijke afspraken.

	De bijziende bril: de eigen beleving. Hier wordt gekeken 
naar ieders persoonlijke beleving binnen het proces. 
Kijk naar de onderliggende emoties en probeer elkaar te 
begrijpen, zonder dingen zelf in te vullen. Pin iemand niet 
vast op zijn of haar gedrag, maar kijk wat erachter ligt. 

	De verziende bril: omgevingsfactoren. Het gaat hier 
over de buitenwereld en welke consequenties bepaalde 
beslissingen hebben op derden.

	De zonnebril: de omringende waarden. Je kijkt naar de 
ethiek en esthetiek. Kwaliteit is een belangrijke factor voor 
het slagen van een artistiek proces. Bij de meeste projecten 
is de artistieke waarde het belangrijkste, maar bij veel 
transdisciplinaire samenwerkingen is de maatschappelijk 
toegevoegde waarde van even groot belang. Maar 
eindeloze discussies over kwaliteitsopvattingen werken 
vaak stagnerend. Het kan helpen om van tevoren duidelijke 
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criteria af te spreken waaraan het project moet voldoen. Het scheelt als die 
criteria zo helder en toetsbaar mogelijk zijn.

	De multi focus bril: de overstijgende waarden. Dit richt zich op het zingeving 
niveau. Hierbij wordt er gekeken of ieders kwaliteiten worden ingezet, zowel 
artistiek als organisatorisch. Het is belangrijk dat iedereen geïnspireerd blijft, 
omdat dit een belangrijke drijfveer is binnen het proces.

	De bril met vensterglas: de betekenis van de inhoud. Dit is het einde en de 
start van elk proces, namelijk de inhoud. In de inhoud vallen alle invalshoeken 
samen, omdat alles in dienst staat van de inhoud.72

Het is belangrijk dat er binnen het proces één persoon wordt aangewezen die 
‘brildrager’ is en makkelijk van bril kan wisselen en door meerdere brillen tegelijk kan 
kijken. Door het proces vanuit deze verschillende invalshoeken te bekijken, ontstaat 
er langzamerhand steeds meer inzicht in hoe het creatieve proces werkt. Hierdoor 
kan je effectiever en efficiënter te werk gaan.73 

Het kijken vanuit verschillende brillen zou binnen de interdisciplinaire projecten op 
ArtEZ een handige tool zijn geweest. Met name de dubbelfocus bril, waarbij het 
gaat om de interactie en wie er grote beslissingen neemt en hoe het zit met de 
machtsverhoudingen in een groep, had wat meer duidelijkheid kunnen geven. Maar 
ook de bijziende bril, waarbij het gaat over ieders persoonlijke beleving was een 
goede toevoeging geweest om elkaar beter te kunnen begrijpen en om meer ruimte 
aan elkaar te kunnen geven. De multi focus bril kijkt naar ieders kwaliteiten en of 
die voldoende worden ingezet, zowel artistiek als organisatorisch. Dat zou hebben 
geholpen bij het krijgen van een betere balans tussen de verschillende disciplines.

72  Van der Schoot, C. (2011) P. 25-32
73  Van der Schoot, C. (2011) P. 33
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HET WERKKLIMAAT
Nadat ik het kijken vanuit verschillende brillen heb uitgelegd, gaan we naar meer algemene 
elementen van een geslaagde samenleving kijken. Onder het werkklimaat valt ook een 
goede communicatie en het omgaan met emoties.
Een goed werkklimaat is erg belangrijk en wordt grotendeels neergezet door de teamleider. 
Onderling respect en vertrouwen is essentieel voor het slagen van een project. Zorg dat 
er een open werksfeer heerst met voldoende veiligheid en ruimte voor iedereen om hun 
meningen en ervaringen te delen.  Zorg voor duidelijke grenzen, afspraken en heldere 
procedures.74

Een open houding, transparantie en goede communicatie zijn van belang en tevens dat er 
op ondersteunende en niet-veroordelende wijze wordt gereageerd op elkaar.75 Durf elkaar 
aan te spreken op kwaliteiten en gedrag, maar doe dit wel op een goede manier. 
Opbouwende feedback en empathisch luisteren zijn belangrijk voor een goed proces en 
groepsband. Spreek vanuit jezelf als je feedback geeft, vertel het op een beschrijvende en 
waarnemende manier en wees specifiek. Houd rekening met de belangen van een ander 
en ga niet alleen uit van je eigen belang. Geef alleen feedback die voor de ander bruikbaar 
is en kies er een goed moment voor. Zorg voor een heldere formulering en als je negatieve 
feedback geeft, koppel daar dan ook iets positiefs aan. Probeer alternatieven te bieden voor 
een situatie waarin je de ander bekritiseert. Als je feedback of kritiek ontvangt, doe dat dan 
met een open houding en sta er open voor om jezelf te verbeteren. Probeer je in de ander 
te verplaatsen en vat de feedback niet al te persoonlijk op.76 

Botsingen horen erbij, maar belangrijk is dat er ruimte gegeven wordt om het uit te praten, 
naar elkaar te luisteren en duidelijk emoties uit te spreken op een rustige manier. Vermijd 
de aanvaringen niet, want hierdoor kan het zijn dat emoties alleen maar opgekropt worden. 
Geef ruimte aan je eigen angsten, maar laat je er niet door domineren. Deel wat je moeilijk 
vindt en waar je tegenop ziet. 77

Het omgaan met emoties is een belangrijk element binnen een geslaagd werkklimaat. 
Je hebt altijd te maken met persoonlijke belangen binnen een samenwerking. Omdat het 
kunstwerk of de voorstelling die er gemaakt wordt vaak persoonlijk is en dichtbij ieders 
emoties ligt, is het in een creatief proces extra moeilijk om die gescheiden te houden. 
Moeilijkheden binnen het proces of feedback wordt daarom eerder persoonlijk opgevat. 
Belangrijk hierbij is om zowel bij jezelf als bij anderen te kijken naar onderliggende emoties 
en die bespreekbaar proberen te maken. Sensitiviteit en empathisch vermogen zijn hierin 
belangrijke eigenschappen. Persoonlijke belangen en verwachtingen spelen altijd een rol 
binnen de samenwerking en het is belangrijk om die bespreekbaar te maken.78

74  Van der Schoot, C. (2011) P. 69, 70
75  Van der Schoot, C. (2011) P. 69
76  Van der Schoot, C. (2011) P. 70-73
77  Van der Schoot, C. (2011) P. 86, 87
78  Van der Schoot, C. (2011) P. 35-37



BESLUITVORMING
Binnen het creatief proces krijg je te maken met 
het maken van beslissingen. Dit zijn essentiële 
momenten binnen het proces en het is fijn om te 
weten wie deze beslissingen mogen maken. Voor 
creatievelingen is besluitvorming en het maken 
van keuzes niet makkelijk, omdat ze dit zien 
als begrenzingen en ze willen het liefst zo lang 
mogelijk de opties open houden. Vaak wordt er 
van tevoren niet nagedacht over de manier van 
besluitvorming en dit kan een tijdrovend proces 
zijn waarin niemand het met elkaar eens wordt. 
Binnen een vakoverstijgende samenwerking in 
de kunstsector is het namelijk zo dat je te maken 
hebt met gedreven persoonlijkheden die allemaal 
een sterke mening hebben. 
In het ebook De kunst van het werken aan 
kunstwerken - Creatieve werkprocessen bij 
transdisciplinaire projecten, p. 42-43, wordt 
het schema van David Perkens uitgelegd. Hier 
worden allerlei eigenschappen gegeven waaraan 
creatieve personen te herkennen zijn en daaruit 
komen de bovengenoemde eigenschappen in 
naar voren. Er zijn verschillende manieren van 
besluitvorming: iedereen is het unaniem met 
elkaar eens, de meerderheid beslist, iedereen 
geeft zijn stem en het beste idee wint of de 
regisseur of teamleider beslist uiteindelijk.79 Ook 
de basis waarop besluiten worden genomen kan 
vastgelegd worden. 

Er zijn vijf basisstappen die gevolgd kunnen 
worden om tot een besluit te komen80:

1. Probleemdefinitie: Een beeld vormen van 
wat er precies aan de hand is

2. Voorstellen verzamelen voor verschillende 
oplossingen

3. Opties toetsen aan informatie en feiten
4. Kiezen van een oplossing
5. Planning en uitvoering besluit

Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk is dit 
lastig om van elkaar gescheiden te houden. 

79  Van der Schoot, C. (2011) P. 81
80  Van der Schoot, C. (2011) P. 76

Een besluitvorming is namelijk geen lineair proces 
en heeft te maken met een sterke 
emotionele dynamiek81

Belangrijk is dat je objectief naar elkaars ideeën 
kan luisteren, zonder dat die vervormd worden 
door je eigen gedachtes en meningen. Zorg dat 
iedereen aan het woord kan komen en las stiltes 
in, zodat niet steeds de mensen aan het woord 
zijn die het snelst hun mening klaar hebben.82 Wie 
er uiteindelijk beslist heeft alles te maken met de 
hiërarchische indeling van de groep. Als er een 
leider is aangesteld is het logisch dat diegene de 
beslissingen neemt. Als er een procesbegeleider 
is aangesteld, zorgt die ervoor dat iedereen aan 
het woord komt, maar het hoeft niet te betekenen 
dat diegene ook de beslissingen maakt. Bij een 
collectieve samenwerking worden er gezamenlijk 
besluiten genomen en dit vraagt om duidelijke 
afspraken. Belangrijk is dat er altijd overlegd 
wordt met de groep, ook wanneer er een leider 
is aangesteld die de beslissing maakt. Bij de 
besluitvorming kunnen er ergernissen ontstaan 
doordat iemand ineens de leiding neemt zonder 
dat dit van tevoren is afgesproken. Ook kan het zijn 
dat de minderheid blijft protesteren of er ontstaat 
machtsvorming waarbij een groep gevormd wordt 
van mensen die het met elkaar eens zijn. Heldere 
afspraken, iedereen aan het woord laten en 
ruimte geven voor elkaars emoties helpen bij een 
democratische besluitvorming. 83  

Volgens Karin Gerfen is het de kunst om tijdens 
momenten van besluitvorming de balans te vinden 
tussen niet teveel je eigen zin doordrijven en je niet 
te laten wegcijferen door de rest. Het is belangrijk 
in een interdisciplinair proces dat je weet wat je 
wilt. Als je een visie hebt als maker, dan blijft die 
ook veel eerder overeind tijdens het proces. Als je 
minder duidelijk hebt voor jezelf wat je wilt, ga je 
teveel concessies doen.84

81  Van der Schoot, C. (2011) P. 75
82  Van der Schoot, C. (2011) P. 78
83  Van der Schoot, C. (2011) P. 83
84  Interview met Karin Gerfen door Hannah Goedhart in 
haar atelier in Kampen, 29 januari 2018
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Bovenstaande tips zeggen meer iets over goede communicatie, 
het aanstellen van een leider en de houding die je moet hebben 
binnen een vakoverstijgend proces. Tips voor een gezamenlijk 
startpunt of hoe je nou begint vanuit meerdere disciplines worden 
er niet gegeven. 
In het boek ‘Body space image, notes towards improvisation 
and performance’85 worden handige tips gegeven over hoe 
je kan beginnen vanuit een werkwijze die zowel voor dans als 
voor beeldend interessant is. Verder worden er praktische 
vragen gesteld waar je over na kan denken bij het maken van 
een performance of voorstelling. De schrijver gaat in op de 
relatie tussen objecten en dans, omdat beeldende kunst toch 
vaak iets tastbaars is. Objecten zou je ook kunnen vervangen 
door kunstwerken. Laat de dans geïnspireerd raken door de 
kunstwerken. 
Zo wordt er gezegd dat je verschillende eigenschappen aan een 
object kunt geven en je hierdoor kunt laten inspireren in je dans. 
Geef het object een karakter en ga ermee om of stoot het af. Zie 
het object als een persoon of een emotie of verander van rol en 
laat het object publiek zijn. Maak een decor van objecten waarbij 
je verschillende objecten combineert en je op gekke ideeën kan 
komen. Wat voor objecten zijn het? Zijn ze herkenbaar of juist niet? 
Zijn het objecten uit het dagelijks leven? Denk aan objecten die 
gebruikt kunnen worden tijdens de dans. Ze moeten bijvoorbeeld 
op te tillen zijn of zorg dat je op de objecten kan staan of erin kan. 
Laat de objecten je bewegingen beïnvloeden of juist beperken. 

Je kan verschillende materialen gebruiken tijdens het inrichten 
van een ruimte of podium (een grond van zout, rozen, veren, zand, 
etc). Wat geeft dat voor beeld en wat kan je ermee tijdens de 
dans? Wat roept het voor herinneringen op? Wat voor processen 
kan dit materiaal doorlopen (water kan bijvoorbeeld bevriezen, 
verdampen, smelten). Je kunt ook van mensen objecten maken, 
zoals tijdens het tableau vivant. 

85  Turnell, M. & Crickmay, C (1993)
Afb. 40: Documentatie van voorstelling 
in Club Supreme, Arnhem, interfaculteit 
project, 2014-2015

Afb. 39: Documentatie van voorstelling 
in Club Supreme, Arnhem, interfaculteit 
project, 2014-2015

PRAKTISCHE TIPS VOOR 
EEN VAKOVERSTIJGEND 
CREATIEF PROCES



88

Na het werken met objecten kan je gaan experimenteren met licht 
en geluid. Licht is een belangrijk onderdeel van de voorstelling. 
Denk ook aan schaduwen, spotlights en objecten die het licht 
reflecteren, veranderen of tegenhouden. Een verandering in 
licht (of de kleur van het licht) kan grote impact hebben in sfeer. 
In wat voor vormen en maten kan je licht allemaal inzetten? 
Projecties kunnen ook een vorm van licht zijn.

Er hoeft bij een performance niet altijd muziek te zijn. Kijk 
eens wat voor geluiden er allemaal bestaan en deel die in bij 
aangenaam en vervelend. Maak een soundscape waarin deze 
geluiden worden samen gevoegd. Wat voor beeld krijg je in je 
hoofd als je een bepaald geluid hoort? Wat voor sfeer roept 
het op? Wat voor effect heeft stilte? Wat voor effect heeft een 
bewerkt of een onbewerkt geluid? Wat voor effect hebben 
geluiden uit het dagelijks leven of geluiden vanuit een bepaalde 
omgeving (denk aan de natuur of een drukke stad)?
Wat hebben de dansers aan? Denk na over de zeggingskracht 
van de outfits. Hier kan je ook weer vanuit het principe beperking 
uitgaan, dus dat het kostuum de beweging beïnvloedt. Dit was 
bijvoorbeeld het geval bij ‘Das Triadisch Ballet’ van Oskar 
Schlemmer uit 1923. De kostuums waren ontworpen vanuit 
schilderijen. Schlemmer begon vanuit het kostuum ontwerp, 
daar zocht hij muziek bij en dit samen leidde tot een dans. Hij 
probeerde terug te gaan naar elementaire vormen zoals cirkels, 
kegels, vierkanten. De volgende kostuums zijn er gebruikt:
	Wandelende architectuur: de wetten van de omringende 

kubusvormige ruimte bepalen de vorm van dit kostuum
	Marionet: Het typeert de vormen van het lichaam (eivorm 

van het hoofd, balvorm van de scharnierpunten)
	Het technisch organisme: De bewegingswetten van 

het lichaam in de ruimte, bijvoorbeeld rotatie zijn 
uitgangspunt van dit kostuum.

	Dematerialisatie: Deling en opheffing van de vormen 
van het menselijk lichaam.

Hij wijst op verschillende drie-eenheden: vorm, kleur en 
ruimte. Met het getal drie begint het collectieve. Zijn balletten 
hadden geen diepzinnige betekenissen, het ging puur om 
het visuele spel in pure absolute vorm. Het menselijk lichaam 
wordt getransformeerd door kleding in de vorm van pakken en 
maskers, waardoor de bewegingen van de dansers worden 
bepaald. Schlemmer betrok de ruimte bij zijn composities.86

86 Van Heyningen, S., Swart, A. & Thijsen, G.(1981) Beeldend bewegen. 
Arnhem: ABK
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Op wat voor plek wil je de voorstelling geven? Het hoeft niet in een 
theater, kan ook op locatie. Vanuit de locatie ontstaat vanzelf een 
verhaal en hetzelfde geldt als je begint met het inrichten van een 
ruimte. Breng tijd door op die locatie en kijk wat je opvalt en waar 
je iets mee kan tijdens de dans. Ga daarna objecten en beeldende 
aspecten toevoegen die bepaalde elementen versterken of 
veranderen. Kijk naar herinneringen van mensen die de plek elke 
dag gebruiken. Kijk naar de context van de plek. 
Je kunt een thema op verschillende manieren overbrengen, 
voorbeeld: een echt paard, het geluid van een paard, iets wat 
gebruikt wordt alsof het een paard is, een nagemaakt paard, 
etc. Hier kan je mee spelen en het wordt interessant als het niet 
altijd de letterlijke verbeelding is van het thema. Je kan hier ook 
tegenstellingen opzoeken, zoals dat je het geluid van een paard 
hoort, maar een ander object ziet.
Denk na over de plaats en de rol van het publiek. Zitten ze of 
staan ze? Is er een podium of loopt of staat het publiek tussen de 
installatie of op het podium? 
Er bestaan verschillende uitingsvormen: 
	Procession: de performance gaat langs het publiek als een 

optocht
	Exhibition: het publiek bezoekt een doorgaand evenement 
	Rutual: kan met of zonder een publiek plaatsvinden 
	 Fair: het publiek filtert waar zij naartoe wil. 

Verder kan je nadenken over een performance die een aantal 
dagen of maanden duurt, een opgenomen performance, een 
performance in verschillende ruimten waar het publiek doorheen 
geleid wordt of een ritueel als performance met twee mensen 
zonder publiek.
In elk werk is er een balans tussen gechoreografeerde of 
vastgezette stukken en improvisatie. Let bij de uitwerking van 
een voorstelling op volgorde en de combinatie van verschillende 
stukken. Wat krijgt de nadruk en is dat de bedoeling? Kijk naar de 
spanningsboog en duur van de stukken.



90

CONCLUSIE



91

CONCLUSIE 
Ik zal beginnen met een korte samenvatting van wat ik heb behandeld in mijn 
scriptie. Vervolgens zal ik mijn persoonlijke ervaringen koppelen aan het model 
voor een vakoverstijgende samenwerking wat ik heb behandeld in mijn scriptie. 
Daarna zal ik nog een keer terugkomen op mijn hoofdvraag en hoe ik daar 
antwoord op heb gevonden en ik zal terugkijken naar mijn doelstelling en of ik 
die heb bereikt.

Ik ben deze scriptie begonnen met het geven van een inleiding op mijn eigen 
werk. Bij dit onderwerp ligt echt mijn hart en ik ben elk jaar van mijn studie 
wel bezig geweest met het combineren van dans en beeldende kunst. Ik heb 
gekeken naar de relevantie van dit onderwerp binnen de huidige kunstwereld 
en de huidige samenleving en voor mij persoonlijk. Zo ben ik tot mijn hoofdvraag 
gekomen: 

Op wat voor manier kunnen dansers en 
beeldend kunstenaars samenwerken in een 
vakoverstijgend project en wat zijn 
mogelijkheden om vanuit verschillende 
disciplines te komen tot een gezamenlijke taal?

Ik vroeg me af waarom de samenwerking tijdens sommige projecten van het 
programma interfactulteit op ArtEZ juist goed werkte en andere niet. Hadden 
we iets gehad aan de tips die hierboven beschreven zijn? En had dit model ook 
echt gewerkt of waren er andere oplossingen die beter geholpen hadden?
Tijdens de projecten op ArtEZ was er altijd sprake van een organisch proces. 
Er werd gebruik gemaakt van ieders creatieve inbreng en er werden vooraf 
geen taken verdeeld. Er werd geen leider aangesteld. Het was de bedoeling 
dat we daar gezamenlijk uit zouden komen in het proces. Ik had het fijn 
gevonden als hier meer aandacht aan besteed zou zijn  aan het begin van elk 
samenwerkingsproject. Vanuit ArtEZ hadden we hier handvaten voor kunnen 
krijgen over hoe we dit het beste hadden kunnen doen. Nu was het onze eigen 
keuze om daar aandacht aan te geven of niet. Vaak ontstond het natuurlijk en 
soms was dit een succes, maar soms ook niet. Het gevaar is dat degene met de 
grootste mond de leiding krijgt en dat de rest wordt ondergesneeuwd.
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Buiten het samenvoegen van studenten van docent 
dans, docent theater en docent beeldend werd er 
geen rekening gehouden met de teamsamenstelling 
vanuit persoonlijke eigenschappen voor het project 
interfaculteit op ArtEZ. Dit lijkt me een onmogelijke 
taak, omdat het nooit allemaal uitkomt en omdat je 
daarvoor een uitgebreide beschrijving van iedere 
leerling moet hebben. Ik vraag me af of de keren 
dat we botsten in het proces (vooral tijdens het 
project in het tweede jaar) opgelost konden worden 
door de groep samen te stellen uit personen met 
complementaire eigenschappen. Ik vond het vooral 
moeilijk dat er een paar mensen de leiding namen 
en sterk aanwezig waren. Achteraf gezien was dit 
een uitdaging voor mij om mijn eigen ruimte in te 
nemen.
Ik denk dat we op dat moment vooral behoefte 
hadden aan een goede procesbegeleider, die 
ervoor kon zorgen dat ieders ideeën gehoord 
konden worden. Daarnaast hadden we wat meer 
tijd kunnen nemen om ons te verdiepen in elkaars 
artistieke kwaliteiten en interesses, door elkaars 
werk te bekijken.  Door te kijken vanuit de multi 
focus bril, hadden we erachter kunnen komen 
wat ieders kwaliteiten waren, zowel artistiek als 
organisatorisch. Vervolgens hadden we daar 
rekening mee kunnen houden bij het verdelen van 
de taken en het verzinnen van ideeën. We hadden 
op deze manier ervoor kunnen zorgen dat ieders 
artistieke kwaliteiten  terug waren te zien in het 
eindwerk. Ook hadden we door te kijken vanuit de 
bijziende bril meer inzicht kunnen krijgen in ieders 
persoonlijke beleving tijdens het proces, waardoor 
er meer rekening gehouden had kunnen worden 
met elkaars gevoelens.
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Verder hadden we minder compromissen kunnen maken en we konden wat vaker taken 
opsplitsen. Het gevaar bij opsplitsen van taken is alleen dat je minder interactie krijgt 
tussen de verschillende disciplines en dat men eerder gaat werken vanuit wat vertrouwd 
is. 
De kans is groot dat daardoor het eindproduct eerder multidisciplinair wordt in plaats van 
inter- of transdisciplinair. 
Het was lastig dat we niet altijd dezelfde denkrichting hadden. Dit zorgde ervoor dat onze 
ideeën minder goed op elkaar aansloten. De momenten van besluitvorming konden beter 
afgesproken worden en hierbij misten we weer de rol van een procesbegeleider. 
Ik heb tijdens dit project wel veel geleerd over mezelf en het laten zien van mezelf. Juist 
doordat het proces wat moeizamer ging, was er ruimte om jezelf te ontwikkelen. De 
reflecties die we over elkaar maakten aan het eind van het project vond ik erg waardevol 
en dit heeft me geholpen bij mijn verdere ontwikkeling.

Als ik kijk naar het project van het eerste jaar, ging het proces erg goed. Een belangrijke 
reden hiervoor was dat iedereen gemotiveerd was en dat we in een fijne werkflow terecht 
kwamen, waarin we elkaar positief beïnvloedden. We dachten in dezelfde richting en 
sloten aan op elkaars ideeën. Uiteindelijk kwam er een eindvoorstelling uit waar iedereen 
enthousiast over was. 
Er ontstond op een natuurlijke wijze een voorzitter van de groepen die was erg empathisch. 
Hij kon ruimte geven aan ieders ideeën en kon op het juiste moment beslissingen nemen 
waar iedereen het over eens was. 

Tijdens het project van het derde jaar waren we veel bewuster bezig met het verdelen 
van de rollen. We lieten de rol van voorzitter en notulist rouleren en dit werkte erg goed. 
Iedereen in onze groep kon goed luisteren naar elkaar en dat was erg prettig. Er werd op 
een goede manier gecommuniceerd met elkaar en als iemand ergens moeite mee had 
dan werd dat besproken. We hadden de taken soms wat meer opgesplitst wat een positief 
effect had. 

Er was een duidelijk verschil in samenwerking tussen de bovengenoemde samenwerking 
binnen het project interfaculteit op ArtEZ en de samenwerking tijdens mijn afstudeerwerk. 
Tijdens mijn afstudeerwerk koos ik zelf met wie ik samen wilde werken. Ik koos dus voor 
mensen waarmee ik fijn kon samenwerken en een aantal kende ik al vanuit het project 
interfaculteit. Bovendien begonnen we niet vanuit een nulpunt met elkaar. 
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Ik had al allerlei dingen uitgeprobeerd en had al voor ogen wat 
het ongeveer moest gaan worden. Tijdens de samenwerking met 
de dansers testte ik vooral die ideeën die ik al had. Ik had de rol 
van regisseur op me genomen en ik merkte dat dit enorm veel tijd 
scheelde in het proces. Ik was degene die de beslissingen nam en 
ik had het idee bedacht. Ik kan me voorstellen dat het werken op 
zo’n manier heel goed mogelijk is op grote schaal. 
Ik besloot zelf hoe het eindproduct eruit zou komen te zien en had 
tijdens het proces van mijn afstudeerwerk minder input van anderen. 
Ik vond het bij de projecten van interfaculteit juist interessant dat je 
de ideeën hoorde van studenten uit elke discipline. Als je kijkt vanuit 
de werkwijze zou mijn afstudeerwerk een multidisciplinair werk zijn, 
waarin de disciplines eerder gestapeld zijn in plaats van in elkaar 
over vloeien. Echter doordat ik zelf al ervaring had in beide disciplines 
(wat vergelijkbaar is met de werkwijze van een transdisciplinaire 
werkwijze van een project van één kunstenaar) hielp dat om de 
disciplines meer in elkaar over te laten vloeien. De dansers lieten het 
grafische projectiebeeld vervormen en gingen daar een interactie 
mee aan. Door de half transparante stof ging de danser over in de 
projectie. De grafische vormen kwamen terug in hun bewegingen en 
ze volgden bepaalde elementen in de muziek. 

Als ik terug kijk naar mijn hoofdvraag bestaat die eigenlijk uit twee 
delen:
- Op wat voor manier kunnen dansers en beeldend kunstenaars 
samenwerken in een vakoverstijgend project
- Wat zijn de mogelijkheden om vanuit verschillende disciplines te 
komen tot een gezamenlijke taal

Ik heb door het behandelen van de verschillende vormen van 
vakoverstijgend samenwerken (multidisciplinair, interdisciplinair en 
transdisciplinair) en daar hedendaagse voorbeelden bij te geven 
inzicht gegeven in wat voor soort samenwerkingen er mogelijk 
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zijn tussen dansers en beeldend kunstenaars. Ik heb een model 
behandeld dat gebruikt kan worden tijdens het proces van zo’n 
vakoverstijgende samenwerking en ik heb praktische tips gegeven 
voor het starten vanuit een medium wat zowel voor dansers als voor 
beeldend kunstenaars interessant is. 
Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vanuit 
verschillende disciplines te komen tot een gezamenlijke taal heb ik 
eerst het creatief proces in het algemeen behandeld. Daarna ben 
ik ingegaan op het creatief proces van zowel beeldend kunstenaars 
als makers uit de danswereld. De praktische tips die ik gaf kunnen 
helpen bij het komen tot een gezamenlijke taal. Daarnaast laat ik 
voorbeelden zien van artistieke resultaten van een gezamenlijke taal 
bij de hedendaagse projecten die ik als voorbeeld heb gebruikt bij 
de verschillende manieren van samenwerken. Ook kan je kijken naar 
de artistieke resultaten van mijzelf als voorbeelden voor het komen tot 
een gezamenlijke taal van dans en beeldende kunst.
Naast een gezamenlijke taal gaat het ook over inleven in elkaar en 
groepsprocessen. Er zijn veel overeenkomsten te vinden in de taal 
van beeldend kunstenaars en dansers. Veel begrippen slaan op beide 
disciplines, zoals het gebruik van lijnen, compositie en ruimtegebruik.

Mijn doelstelling was om toekomstige vakoverstijgende samenwerking 
te helpen door informatie te geven over vakoverstijgende projecten 
en aanbevelingen en tips te geven voor hoe makers met zo’n 
vakoverstijgende samenwerking kunnen omgaan. Ik hoop dat 
deze scriptie gebruikt kan worden als hulpmiddel voor diverse 
vakoverstijgende projecten. 
Daarnaast is dit een heel bruikbaar onderzoek geweest binnen mijn 
eigen beeldende praktijk. Deze scriptie heeft mij zeker handvaten 
gegeven voor toekomstige samenwerkingsprojecten met dansers. 
Ik heb meer inzicht gekregen in het creatieve proces van beeldend 
kunstenaars en makers uit de danswereld. Hierdoor kan ik me nog 
beter verplaatsen in de discipline dans. 
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Ik ben overeenkomsten en verschillen tegen gekomen binnen het creatieve 
proces van dansers en beeldend kunstenaars, waar ik rekening mee 
kan houden tijdens het proces. Ik heb nu een duidelijk model wat ik kan 
toepassen tijdens en voorafgaand aan het creatieve proces. Ik heb mijn 
eigen ervaringen hieraan getoetst en gekeken wat ervoor zou hebben 
gezorgd dat het proces beter had kunnen gaan. Ik heb tips gekregen 
voor een vakoverstijgende samenwerking van een ervaringsdeskundige, 
namelijk kunstenares Karin Gerfen. Daarnaast heb ik een aantal praktische 
tips die kunnen helpen bij het komen tot een gezamenlijke taal van dans en 
beeldende kunst, die ik kan uitproberen.
Ik heb meer inzicht gekregen in de verschillende soorten samenwerkingen 
die er bestaan tussen makers uit de wereld van de dans en beeldende 
kunst. Ik heb ideeën opgedaan voor artistieke uitwerkingen van een 
vakoverstijgend proces, doordat ik meerdere hedendaagse voorbeelden 
daarvan heb opgezocht. 

Op naar een toekomst vol geslaagde vakoverstijgende projecten tussen 
makers uit de wereld van de beeldende kunst en dans!
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B I J L A G E 

INTERVIEW KARIN GERFEN

1. Heb je zelf affiniteiten of een geschiedenis met dans?
“Als kind deed ik jazzballet en bespeelde ik een instrument: dwarsfluit. Toen ik in de puberteit 
kwam ben ik daarmee gestopt. Toen ik op de kunstacademie kwam ben ik wel veel naar 
dansvoorstellingen toe gegaan en nu doe ik dat nog steeds. Ik neem mijn dochter er ook 
mee naartoe.”

2. Heb je toen je zelf op de kunstacademie zat interdisciplinaire projecten gedaan met dans?
“Nee want in Zwolle hebben we samenwerkingen tussen het conservatorium, theater en 
beeldend en waren er samenwerkingsprojecten met die drie disciplines. Dan moet ik wel 
zeggen dat best veel theaterdocenten richting bewegingstheater gaan en dat het wel richting 
dans gaat, maar dat is meer incidenteel. Ik kan me echt herinneren dat we meer de focus op 
muziek, geluid en theater hadden dan echt beweging.”

3. Je hebt meerdere projecten gedaan met dansers, wat was de aanleiding dat je dat wilde 
gaan doen?
“Ik ben in 2001 en 2002 afgestudeerd en ik denk dat ik eigenlijk toen al een affiniteit had met 
educatie of in ieder geval mensen om kunst mee te maken. Mijn beelden bestonden eerst 
uit installaties in de ruimte en ik merkte eigenlijk al heel snel dat ik het maken van die ruimte 
alleen niet bevredigend genoeg vond. Dat het tot leven kwam, dat was voor mij de fascinatie. 
Daardoor heb ik samenwerkingen opgezocht met theaterregisseurs en met dansers, dus dat 
ging eigenlijk twee kanten op. Vaak werkt het ook zo dat als je eenmaal in een netwerk zit, 
dat er weer andere projecten uit voortkomen. 
Ik heb na mijn afstuderen iets van vijf jaar in een cultuurwerkplaats gezeten, waar ook weer 
allemaal disciplines bij elkaar zaten. Vanaf het moment dat ik op de academie kwam had ik 
altijd te maken met andere disciplines. En daar heb je iets mee of niet en ik had daar echt iets 
mee. Ik vond het eigenlijk altijd al interessant om met andere mensen en andere disciplines 
samen te werken. Dus bij mij was het niet specifiek dans maar meer beweging. Ik had ook 
kinetische kunst kunnen maken in mijn eentje, maar ik vond het juist interessant om met 
meerdere mensen na te denken over een concept. Bij Dansstorm Oost was het ook al vrij 
snel dat we het ontwikkelen gezamenlijk deden. Het was niet zo van wij hebben een dans, 
kan je daar een decor voor maken, maar het gesprek over wat je fascineert en hoe je de 
ander en in dit geval was dat vaak het publiek in beweging brengt. Dat is waar we het dan 
samen over hadden.”

4. Aanhakend op wat je net al een beetje zei, wil ik graag vragen hoe het proces met Dansstorm 
Oost ging. Begonnen jullie vanuit een nulpunt of kwam jij er later bij of kwamen zij er later 
bij?
“We hebben nu uiteindelijk vier voorstellingen gemaakt en elke voorstelling is wel gaan 
groeien. De allereerste was Schikgodinnen en dat verhaal gaat al over een drie-eenheid. 
Vanuit daar hebben we eigenlijk ook gezocht naar wat ons bindt en wat ons verbindt, dus 
het begon vanuit een concept en praten met elkaar. Praten met elkaar over wat je fascineert 
en hoe zij gewerkt hebben. We hebben ook dingen uitgeprobeerd, hier zie je de Sahara bij 
het gebied bij Ommen (ze laat me een paar foto’s zien van het project) en daar gingen we 



103

met een aanhanger met spullen naartoe om van alles uit te proberen en te onderzoeken op 
locatie. Dit was heel erg onderzoekend leren. We hadden wel een concept, dus drie verhalen 
over drie schikgodinnen en dat hebben we proberen vorm te geven. De rol van het publiek 
en publieksparticipatie is altijd erg aanwezig geweest bij onze samenwerkingen. Het was 
nooit een standaard tribune opstelling, maar we maakten altijd een ruimte en dachten na 
over waar zit het publiek daarbinnen. Sonsbeek was voor ons vaak een plek om meerdere 
keren te staan tijdens het festival wat er in de zomer plaatsvindt. En het interessante van de 
voorstelling schikgodinnen was dat mensen de voorstelling wel drie keer gingen bekijken, 
omdat ze vanuit allerlei perspectieven het wilden zien. 
Een paar jaar daarna hebben we de voorstelling Veerkracht gemaakt. Wat we vaak wel 
deden was een platform opzoeken waar we konden presenteren en eerst was dat het festival 
op Sonsbeek en hierbij was dat het festival Zwart of Stadsfestival in Zwolle. Toen hebben 
we in de binnentuin van het Stedelijk museum gewerkt. Hier is de samenwerking met de 
componist ook een stuk steviger geworden, want die is uiteindelijk ook een samenwerking 
met de kerk die ernaast stond aangegaan. Wij hebben het klokkenspel geïntegreerd in de 
start van de voorstelling. Dus het was een hele happening waarbij mensen zich afvroegen 
of het opgenomen was of dat het echt was en het was dus live. Dus de componist heeft een 
compositie gemaakt voor onze voorstelling met dingen die er in de omgeving te zien waren. 
Na deze twee voorstellingen hadden we de behoefte om het nog beter te organiseren en 
toen zijn we nog meer in het subsidieleven gedoken en toen hebben we ‘De hangende stad’ 
gemaakt. Bij dat project kwam de rol van educatie weer naar voren, want wij zijn allemaal 
kunstmakers en educators. Bij het aanvragen van de projecten hebben we die twee rollen 
benoemd en voor beide partijen hebben we geld aangevraagd. Dus enerzijds wilde ik een 
grote installatie maken en toen heb ik een gigantische toren gebouwd waar zestig schommels 
in konden hangen en anderzijds wilden we ook workshops geven aan kinderen vanuit zowel 
beeld als dans en muziek. Dit hebben we op scholen in Zwolle, Arnhem en Doetinchem 
opgevoerd. In het midden van de installatie hingen de dansers en daar omheen zat het publiek 
op schommels. Dat maakte dat we het publiek letterlijk in beweging konden zetten door ze 
te laten schommelen en vooral met kinderen was dat waanzinnig, want ze vonden het heel 
fijn dat ze niet stil hoefden te zitten en lekker konden bewegen. De dansers zochten erg de 
interactie op met het publiek door aan de touwen omhoog te klimmen en de schommels in 
beweging te zetten. 
Ik vond het zelf interessant dat het voor mij een beeldonderzoek was met een grote installatie 
met touwen en dat dat in relatie stond met een wereld die de dansers in beweging gingen 
zetten. We hadden een hele stadsstructuur in de installatie gemaakt. Maar het was ook 
nadenken over je publiek, nadenken over educatie, waarbij we dus ook scholen benaderden. 
Het was wel een hele productie.”

5. Was er bij de festivals waar jullie hebben opgetreden ook een bepaalde eis of thema vanuit 
hun of hebben jullie zelf een voorstelling gemaakt en die aangeboden?
“Festivals hebben wel een bepaalde programmering die ze boeken op basis van naam en 
kwaliteit, maar het was niet dat er een verplicht thema of iets dergelijks was. Het werkt twee 
kanten op omdat je van tevoren al zegt waar je voorstelling over gaat en doordat wij een aantal 
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vragen stelden die actueel waren op dat moment die we in de voorstelling hadden verwerkt, 
vond het festival dat interessant en hebben ze ons gekozen. Het is ook inkoop en verkoop, 
want je krijgt budget van het festival, dus je moet jezelf wel verkopen en jezelf presenteren.”

6. Hoe was het om samen te werken met dansers? Want ik kan me voorstellen dat zij een hele 
andere manier van werken hebben en zo’n proces aanpakken. Hoe heb jij dat ervaren?
“Ja en nee. Dans heeft iets wat beeldende kunst ook heeft en dat is namelijk een soort 
abstractie wat heel goed met elkaar matcht. Dus op het moment dat ik het heb over lijnen 
of lijnenspel, dan hebben we daar letterlijk een match in als je kijkt naar de vaktaal en de 
beeldtaal. Wat wel weer een nadeel is, is dat ik materiaal nodig heb om iets te maken. Bij 
muziek en dans is dat ook wel het geval, maar daar kan je nog improviseren. Ik heb echt 
letterlijk materiaal geld en tijd nodig, voordat ik daar ben. Ik begon wel met improviseren zodat 
ik ook wist hoe zij werkten, maar zij hadden wel zoiets van: jij moet eerst iets hebben voordat 
wij kunnen reageren. Voor mij kost dat fysiek en organisatorisch dan wat meer tijd om met al 
die materialen daarheen te gaan, dat in elkaar te zetten en dat zij vervolgens zeggen van sorry 
dit werkt niet. Daardoor heb ik heel erg gemerkt dat je het steeds moet blijven uitproberen, 
want je kan wel een concept hebben en in je hoofd bedenken van dit wil ik doen, maar je moet 
het echt bij elkaar brengen. Door actie en reactie kom je er vanzelf achter of iets werkt of niet. 
Het is gebruik maken van wat het toeval brengt en anderzijds heb je iets voor ogen en wat 
probeer je er ook uit te halen, maar dat moet je echt uitproberen.”

7. Hadden jullie van tevoren bepaalde stappen bedacht binnen het proces over hoe dat zou 
gaan? Of ontstond dat meer tijdens het proces?
“De eerste paar keren hadden we wel een repetitieproces om te repeteren voor de dansers. 
Naarmate we vaker met elkaar samen werkten hebben we ook voorstellingen voor proefpubliek 
gedaan, omdat bij ons de rol van het publiek heel belangrijk is, vooral bij de schommels 
omdat je moet checken in hoeverre iets over komt en werkt bij publiek. Ik denk ook dat we 
steeds een stap verder gegaan zijn in regisseurs en externe mensen daarbij betrekken. Bij 
‘De hangende stad’ hebben we Karin Post uitgenodigd als regisseur. Zij is interdisciplinair 
maker en heeft bij Scapino dans van alles geregisseerd. Dan heb je iemand die geen belang 
heeft bij beide partijen en daardoor ons beter kon helpen en aansturen binnen het proces. Zij 
nam hier de gevraagde leiding. Wij hadden het helemaal bedacht en hadden voor ogen wat 
we wilden maken en zij was als het ware een regie coach die ons hielp door te reflecteren op 
wat er gebeurde en ons aan de hand daarvan tips gaf. We hadden dan gerichte werkdagen 
met haar om daaraan te werken.”

8. Bij een andere voorstelling die ik ook in mijn scriptie behandel zie je eigenlijk dat er altijd 
een eindregisseur is die alles bedenkt en die iedereen aanstuurt en mensen benadert en die 
opdracht geeft. In jullie geval is dat meer samen als ik het goed begrijp.
“Ja dat klopt en dat is meteen ook het tijdrovende deel, want het proces van iets goed 
vinden duurt dan soms langer omdat iedereen een andere mening en idee erover heeft. Een 
eindregisseur heeft meer de rol van een opdrachtgever en neemt echt de leiding en dit was 
heel erg ons eigen proces. Dat konden we dan ook alleen doen als we proefpubliek hadden 
of iemand van buitenaf die met ons mee kwam kijken. Dat doe ik bij mijn eigen werk ook, dan 
nodig ik mensen uit de wereld van beeldend kunstenaar uit om te komen kijken naar mijn werk 
om te kijken hoe het over komt. Dat is voor mij een check of het klopt wat er over komt op 
publiek en of dat mijn bedoeling is. Het helpt je wel om boven je eigen proces uit te stijgen.”

9. Had je het idee dat doordat jullie echt met z’n drieën samenwerkten er meer aandacht was 
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voor het experiment? In plaats van dat er een idee wordt uitgevoerd wat al bedacht is?
“Ja. Maar daardoor duurt het traject wel langer. ‘De hangende stad’ heeft wel twee jaar lang 
geduurd, het was niet even een half jaar iets bedenken en doen. Je bedenkt eerst het idee, je 
schrijft fondsen aan en je gaat repeteren. We hadden een grote externe locatie geregeld en 
we hadden verschillende tourlocaties geregeld. Het is een hele tijdrovende klus, dus ik snap 
dat als dit je volledige werk is, dat je vaker met een eindregisseur werkt of een aantal mensen 
aanstelt om de regie in handen te hebben.”

10. Ik had de vakoverstijgende samenwerking ingedeeld in drie verschillende vormen: 
multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair. In welke vorm zou je jullie samenwerking 
zetten?
“Ik zou het indelen in interdisciplinair, want ik zie transdisciplinair als dat je ook echt elkaars 
disciplines uitvoert en dat hebben wij nooit gedaan. We hebben er alleen over gepraat. We 
kregen ook vaak te horen van publiek: ‘Dit is eindelijk een voorbeeld van interdisciplinair 
werken.’ Transdisciplinair is voor mij echt dat ik bijvoorbeeld muziek zou gaan maken en 
bewegen in mijn eigen installatie. Ik denk dat het eerder neigt naar multidisciplinair werken, 
omdat je de disciplines gestapeld naast elkaar zet. Maar dat kan ik gelijk weer onderuit halen 
door te zeggen dat het één niet zonder het ander kon. Muziek en dans moest die ruimte tot 
leven brengen. Het is wel een uitdaging om het transdisciplinair te maken, omdat het toch vaak 
multidisciplinair blijft door het stapelen van disciplines. Alleen als de samenwerking ook beter 
gaat, dan zie je dan mensen beter durven los te laten, waardoor het sterker interdisciplinair 
wordt. Het is telkens een proces van geven en nemen en niet teveel je eigen zin doordrijven. 
Reflecteren is daarbij erg belangrijk. Soms dan werkt een samenwerking en dan voelt het 
goed, maar ga dan maar weer analyseren waardoor het dan komt.”

11. Hebben jullie altijd interdisciplinair gewerkt of hebben jullie die andere vormen ook een keer 
uitgeprobeerd?
“Nee dat niet. Dat heeft er ook mee te maken dat ik er bij de laatste voorstelling het minst 
bij was geweest. Toen hadden de dansers zelf een concept bedacht. Het is soms ook een 
kwestie van tijd en geld dat je niet altijd continu alles met elkaar kan bedenken. Toen had ik 
van tevoren een beeld meegegeven en daar hadden zij mee gewerkt, dus dan stapelt het wel 
op elkaar door. Maar we blijven wel altijd met elkaar uitproberen. Het is nooit het geval dat we 
taken verdelen en dat het pas bij de eindopvoering bij elkaar komt. Dat kan ik zelf ook niet en 
dat vind ik niet interessant, want dan wordt ik een decorbouwer.”

12. Wat is volgens jou de beste manier om zo’n vakoverstijgend proces aan te pakken? Heb je 
dingen geleerd door dit te doen of dingen waar je achter bent gekomen en die je anders 
bent gaan doen?
“Enerzijds, misschien is het cliché, is dat je zelf goed moet weten wat je wil. Als ik een visie heb 
als maker blijft die het best overeind in een samenwerking en anders ga je teveel concessies 
doen. Hier ligt ook precies het balanspunt, want als ik dan soms terugkijk merk ik toch dat ik 
soms dingen heb gedaan omdat bijvoorbeeld de dansers daar behoefte aan hadden. Dus je 
laat soms ook wel weer iets varen van jou als maker. Ik heb gemerkt in de vijftien jaar dat ik 
werk als beeldend kunstenaar en docent dat dat steeds de balans is waar je naar zoekt. Soms 
heb ik behoefte na een aantal jaren samenwerking om weer echt mijn eigen werk te gaan 
maken en als ik dat lang genoeg doe dan heb ik weer behoefte aan iemand die het tot leven 
kan brengen. En ik denk dat de balans daarin bij jezelf ligt en dat het eraan ligt wat je fijn vindt. 
De ene samenwerking is de andere niet. Ik heb een aantal keren met een theaterregisseur 
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gewerkt die als regisseur zijnde het heel erg uit handen gaf aan mij en dat vond ik te gek! Maar 
soms wilde ik juist ook weten waar hij behoefte aan had en of het werkte voor het verhaal wat 
hij wilde vertellen.”

13. Er zijn ook kunstenaars die naderhand andere disciplines erbij hebben gevraagd toen hun 
kunstwerk al af was Wat vind je daarvan? Heb je dat zelf ook weleens zo gedaan?
“Dat heb ik eigenlijk gedaan tijdens de meest recente voorstelling, dat begon vanuit een beeld 
wat ik al had. Maar toen hebben we toch wel weer een experimenten dag ingelast om weer 
nieuwe dingen uit te proberen en het beeld op allerlei manieren te benaderen. Dus zoals ik 
het ooit gemaakt had heb ik losgelaten. Ik heb er wel losse elementen van gebruikt en op een 
andere manier voor hun ingezet. Dus het is daarna wel weer veranderd.”

14.  Denk je dat het mogelijk is om op een transdisciplinaire manier samen te werken? 
“Ja dat kan wel. Ik heb vroeger wel eens zelf moderne dans gedaan, maar ik voelde mij niet 
comfortabel genoeg om als performer in mijn eigen wereld te gaan dansen. Ik vond het veel 
interessanter om die eigen wereld vorm te geven. Je ziet gewoon kwaliteiten in een danser die 
een moderne dansopleiding gedaan heeft en die heeft een heel vocabulaire in hoe hij of zij op 
die wereld kan reageren. Dat zou ik nooit kunnen vanuit mezelf.”

15. Denk je dat het altijd nodig is om alles zelf te doen in een transdisciplinair project? Of kan het 
ook met meerdere makers?
“Ik heb wel een aantal goede voorbeelden gezien dat het bij een duo ontstaat omdat het dan 
in een soort symbiose gaat: waar de één ophoudt gaat de ander verder. Veel vanuit muziek 
en dans, dus actie reactie. In ons geval hebben we al drie dansers in ons gezelschap, een 
componist en een beeldend kunstenaar en dan is het wel lastig om dat transdisciplinair te 
maken. Het zou wel kunnen denk ik, maar ik denk dat je dan een langere adem nodig hebt om 
dat samen te laten smelten.”

16. Wat vind jij de meerwaarde van interdisciplinair samenwerken?
“Heel praktisch kan je elkaars expertise gebruiken en daarmee groei je zelf ook weer. Doordat 
je andere perspectieven gebruikt kijk je anders of scherper naar je eigen werk. Ook netwerk 
technisch: we konden met subsidies vanuit Overijssel en Gelderland een heel gebied bedienen. 
Dus je bent niet alleen met je eigen  woonplaats en cirkel bezig, maar je hebt een groter 
werkgebied. Ik denk dat waarje dan ook een samenwerking mee aangaat, je neemt de context 
van de ander ook weer mee. Je leert heel veel van elkaars discipline. Maar elk pluspunt heeft 
ook weer een aandachtspunt en ik merkte dat er veel tijd in ging zitten in de voorbereiding en 
het proces.”

17. Denk je dat interdisciplinair werken specifiek goed bij deze tijd past?
“Ja. Een aantal jaren geleden was het heel uniek en ik denk dat het nu helemaal niet meer 
uniek is en dat het samenwerken steeds meer gebeurt. Het vakoverstijgende kan wat dat betreft 
nog met veel meer bedrijven en anderen linken, want dit is alleen maar interdisciplinair werken 
binnen de kunsten. Dus dan ga je met andere vak expertises ergens naar kijken. En ik denk dat 
dat echt nog groeiende is.”

18. Ik denk dat we zo wel alles hebben behandeld. Heb je zelf nog iets wat je hieraan zou willen 
toevoegen?
“Nou ja mijn werk leent zich wel voor een interdisciplinaire samenwerking, omdat het werk is in 
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de ruimte. Op het moment dat ik iets in een ruimte maak, moet ik iets met die omgevingsfactoren, 
dus het is ook wel logisch dat dat op mijn pad komt.”

19. Denk je dat je met alle kunststromingen interdisciplinair kan werken?
“Jawel, maar architectuur of het ruimtelijke aspect leent zich wel meer voor zo’n samenwerking in 
plaats van tweedimensionale tekeningen. Maar goed, alles kan, je kan de verbinding opzoeken, 
maar ik denk dat als er al binnen je eigen visie en je eigen werkstijl zo’n bron ligt dat een goede 
samenwerking meer in het verschiet ligt dan als je het geforceerd moet opzoeken. En dat is ook een 
leerpunt voor mezelf: als de samenwerking heel moeilijk gaat en je moet het heel erg opzoeken, 
dan is het op een gegeven moment ook weer tijd o verder te gaan. Want bij de samenwerking met 
Dansstorm Oost was het zo dat we nog lang niet klaar met elkaar waren en steeds nieuwe ideeën 
kregen en er volgend jaar mee verder wilden gaan. En tien jaar later kom je toch weer op zelfde 
gesprekken uit, omdat je dan iets hebt wat elkaar bindt.”


