
8 9

Daarna neemt kunsthistoricus Tijn Vaes het verschijnsel homo universalis 
onder handen. Is er een overeenkomst met de moderne multidisciplinaire 
kunstenaar? We focussen in dit Cahier vooral op het contrast monodisci-
plinair / multidisciplinair. 

Om de verschillen in mentaliteit en benadering boven tafel te krijgen 
hebben we twee kunstenaars geinterviewd: Sandro Setola, onlangs winnaar 
van de Charlotte van Pallandtprijs, en Cor van Dijk, voormalig docent aan 
de ABV. Van beide kunstenaars is een portfolio opgenomen. 

Jeanine Vugts studeerde dit jaar af aan de deeltijdopleiding met de scriptie: 
‘Textielkunst’, waarin ze de rol en de emancipatie van het textiele ambacht 
in de beeldende kunst onder de loep neemt. Haar scriptie werd met vier 
andere genomineerd voor de ABV Scriptieprijs 2010. Het Cahier publiceert 
alvast een uittreksel onder de titel: ‘waar wol is, is een wevend wijf…’.

Tenslotte komt Geert van Coenen aan het woord in een prikkelende en 
overrompelende brainstorm waarin hij het belang van (de) discipline in het 
beeldend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken bekijkt en taxeert. 

Daarmee voldoet het Cahier volledig aan de gestelde taak: niet het geven 
van antwoorden, maar het uitnodigen tot discussie en beschouwing. 

De vormgeving is dit keer in de kundige handen van twee oudstudenten 
die samen het ontwerpbureau Studio Jan Koek bestieren.
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U moet het tegenwoordig wel doen. De kunstenaar die er vandaag nog 
bij wil horen kijkt op zijn minst met veel nieuwsgierigheid naar andere 
disciplines. ‘Vooruitstrevende’ docenten tonen met veel enthousiasme 
de toekomstige artiest al van in de schoolbanken de weg naar de buren. 
Het gras blijkt er altijd groener. Wie de kans krijgt om promotiefolders 
of accreditatierapporten van kunstopleidingen te doorploegen, wordt 
al snel vermoeid door dat ene woordje ‘interdisciplinair’. Het lijkt wel de 
nieuwe doxa van het kunstonderwijs. Naast ‘netwerk’, ‘ondernemerschap’, 
‘projectmatig’ en ‘onderzoek’, behoort het interdisciplinaire tot de top vijf 
van de meest versleten woorden waarmee kunstopleidingen vandaag om 
studenten concurreren. De confrontatie met zoveel papegaaienwerk, doet 
zwaar twijfelen aan de creativiteit van het kunstonderwijs. Maar het maakt 
de collectief gedragen moraal wel overduidelijk. De monodisciplinaire 
kunstenaar werkt volgens een verouderd model, zij of hij is te rigide, 
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U moet het tegenwoordig wel doen. De kunstenaar die er vandaag nog 
bij wil horen kijkt op zijn minst met veel nieuwsgierigheid naar andere 
disciplines. ‘Vooruitstrevende’ docenten tonen met veel enthousiasme 
de toekomstige artiest al van in de schoolbanken de weg naar de buren. 
Het gras blijkt er altijd groener. Wie de kans krijgt om promotiefolders 
of accreditatierapporten van kunstopleidingen te doorploegen, wordt 
al snel vermoeid door dat ene woordje ‘interdisciplinair’. Het lijkt wel de 
nieuwe doxa van het kunstonderwijs. Naast ‘netwerk’, ‘ondernemerschap’, 
‘projectmatig’ en ‘onderzoek’, behoort het interdisciplinaire tot de top vijf 
van de meest versleten woorden waarmee kunstopleidingen vandaag om 
studenten concurreren. De confrontatie met zoveel papegaaienwerk, 
doet zwaar twijfelen aan de creativiteit van het kunstonderwijs. Maar het 
maakt de collectief gedragen moraal wel overduidelijk. De monodiscipli-
naire kunstenaar werkt volgens een verouderd model, zij of hij is te rigide, 
jawel, koppig en star. Dat mensen die alleen maar wat schilderen, zoals 
een Marlene Dumas of een Luc Tuymans, het internationaal bijzonder 
goed doen zal het ‘progressieve’ docentencorps worst wezen. Toegegeven, 
het zijn dan ook al wat oudere kunstenaars. En misschien werken deze 
twee voorbeelden wel meer interdisciplinair dan op het eerste gezicht lijkt, 
maar daarover later meer. Punt is dat het interdisciplinaire vandaag werkt 
als een heilsbegrip. Ook over het heil dat de disciplinaire melange dan wel 
zal brengen, is men relatief eensgezind. Nieuwsgierigheid voor het andere, 
cross-overs en uitwisselingen tonen de ultieme weg naar de vernieuwing. 
Ze laten creatieve vonken spatten. Zoals iedereen wel weet, kan copulatie 
inderdaad tot nieuw leven leiden. 

Tegenover deze eenduidige moraal en de al even eensgezinde opvat-
tingen over het heil dat de interdisciplinaire werking zal brengen, staat 
echter een compleet leeggezogen begrip. Wanneer men probeert te achter-
halen wat men nu precies met de notie ‘interdisciplinariteit’ in de kunstwe-
reld bedoelt, verdwaalt men al snel in een jungle van oneindig veel beteke-
nissen. Dat geldt niet alleen voor de eerder gesignaleerde promotiefolders 
en accreditatierapporten, maar vaak ook voor de vele tentoonstellingen, 
catalogi en kunstorganisaties die de interdisciplinariteit in het vaandel 
dragen. Doordat het begrip zoveel verschillende betekenissen krijgt toege-
dicht, wordt het paradoxaal genoeg volledig betekenisloos. Net die leegheid 
maakt van de interdisciplinariteit een handig begrip om de meest uiteen-
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lopende discoursen, congressen, symposia en tentoonstellingen bijeen te 
houden. De queeste naar enige zinvolle betekenis wordt bovendien nog 
bemoeilijkt doordat regelmatig het voorvoegsel ‘inter’ met gemak wordt 
ingeruild voor andere prefixen zoals ‘trans’, ‘multi’, ‘poly’ en – hoe kan het 
anders – ‘cross’. Een helder en vooral eenduidig lexicon opstellen is dan ook 
geen sinecure, misschien zelfs een gevaarlijke opdracht. Binnen de kunst-
wereld zelf wordt er immers met regelmaat geredetwist over de juiste bete-
kenis van al die prefixen en vooral over de precieze artistieke praktijken die 
ze dan wel zouden dekken. Enige duidelijkheid in dit Babylonische kluwen 
scheppen, zal dan ook onvermijdelijk weerstand uitlokken. Men geraakt al 
snel verzeild in een betekenissenstrijd van protagonisten, ‘exegesedrijvers’ 
en soms zelfs kleine fundamentalisten. Een ding blijkt alvast duidelijk. 
Om boven deze strijd uit te stijgen, gaan we best niet te rade bij kunstbe-
schouwingen van gelovigen. Om enige heldere afstand te krijgen lijkt het 
daarentegen verstandig om even buiten de kunstwereld te kijken. Voor 
het opstellen van dit bescheiden lexicon der disciplinaire copulaties (en 
onthoudingen) werd dan ook teruggegrepen naar het traditionele woor-
denboek en de etymologie. Van daaruit zal vervolgens met enig concep-
tueel houvast terug worden gekeerd naar de kunstpraktijk.

Piepkleine hypothese voor een genese

Vooraleer af te dalen in de ietwat saaie en stoffige wereld der verklaringen 
en definities, is het misschien wel boeiend om even te speculeren over 
de tijd en plaats waarvan de contemporaine waardering voor het inter-
disciplinaire vandaan komt. ‘Speculeren’, inderdaad, want ook hierover is 
de kunsttheorie niet echt eenduidig. Wel weten we met grote zekerheid 
dat de kunstwereld het begrip zelf elders is gaan stelen. ‘Discipline’ stamt 
immers van het Latijnse ‘discipulina’ wat onder meer leer en onderricht 
betekent. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het huwelijk met de 
prefix ‘inter’ zich voor het eerst in het wetenschappelijk bedrijf voltrok. 
Het onderlinge gestoei tussen wetenschappelijke disciplines om eenzelfde 
onderzoeksobject te analyseren en te begrijpen leidde wellicht tot deze 
duurzame mariage. Wanneer het huwelijk zich precies voltrok, valt niet 
meteen te detecteren. De datum is in grote mate afhankelijk van de aard van 
de wetenschappelijke disciplines. Met alweer relatieve zekerheid mogen 
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we echter wel stellen dat in de jaren 1970 tussen de geestes- of de zoge-
naamde alfawetenschappen een opzichtige trouwpartij plaatsvond. Voor 
sommige wetenschappelijke disciplines was de liefdevolle vereniging zelfs 
aanstootgevend omdat het niet meteen een zinnelijk monogame verbin-
tenis betrof. De Cultural Studies, zoals ze werden genoemd, namen het 
onderzoeksobject van de – liefst populaire – cultuur inderdaad beet vanuit 
alle hoeken en van alle kanten. Soms deden ze het met marxistische maat-
schappijtheorie, semiotiek en geschiedenis, dan weer met etnologie en 
sociologie, al dan niet met een sausje psychoanalyse erover. Het huwelijk 
was inderdaad meteen polygaam, wat voor nogal wat traditionele vakexe-
geten alleen maar een bewijs kon zijn dat het om een kortstondige flirt 
moest gaan. Maar dat geflirt duurt ondertussen al vier decennia. En zoals 
een volkswijsheid wel weet, wie een bijna gouden bruiloft nog stuk wil 
laten gaan, moet wel een bijzonder knappe verleider uit de hoed toveren. 
Maar ook zo’n verleiding levert uiteindelijk niets op voor de disciplinaire 
pilaarbijters. Na een mogelijke echtscheiding volgt immers gewoonweg 
een affaire met de nieuwe minnares. 

Hoewel de wetenschappen wellicht als eerste voor het neologisme 
interdisciplinariteit tekenden, werkte de artistieke scene in de praktijk 
wellicht al veel eerder interdisciplinair zonder dat zo te noemen. De vroege 
ontvankelijkheid kunnen we onder meer afleiden van de grote appreci-
atie voor het werk van Richard Wagner en vooral diens Gesamtkunstwerk. 
Daarin werden immers al verschillende kunstdisciplines als muziek, zang, 
beweging en poëzie verenigd. Terwijl de symbiose in Wagners opera’s 
overduidelijk is, opent de beeldende kunst zich voor interdisciplinair werk 
op een minder expliciete, maar wel subtielere manier. Het vraagstuk van 
de interdisciplinariteit in de beeldende kunst lijkt immers voor het eerst 
urgent te worden wanneer men beseft dat deze kunst geen discipline meer 
nodig heeft. Het ontvankelijkheidsmoment hangt nauw samen met het 
besef dat men niet meer goed hoeft te kunnen schilderen of beeldhouwen, 
om toch een excellent kunstenaar te zijn. Wanneer men er binnen de 
kunstwereld van overtuigd raakt dat de technische en virtuoze uitvoering 
of productie bijkomstig is om van Kunst te spreken, zolang het originele 
idee maar van een kunstenaar komt, staat iedere disciplinaire kennis op 
losse schroeven.  

Toegegeven, de man krijgt misschien al te veel evidente eer binnen de 
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moderne kunstgeschiedenis, maar was het niet Marcel Duchamp die met 
zijn readymade duidelijk maakte dat een kunstwerk geen enkele discipline 
nodig heeft om tot meesterwerk te worden uitgeroepen. Voor de consa-
cratie van object tot kunstwerk is vanaf Duchamp geen enkele vaktech-
nische kennis meer vereist. Daarvoor is alleen nog maar de kunstenaar 
nodig die het werk tot kunstwerk benoemt. De act van het disciplinair 
(ambachtelijk) maken raakt dus ondergeschikt aan de act van de benoe-
ming door de kunstenaar.  Maar is deze ‘ontdekking’ door Duchamp niet 
schatplichtig aan een belangrijk interdisciplinair inzicht? De man moet 
bijzonder sensitief voor sociale en niet zozeer artistieke of kunsthisto-
rische mechanismen geweest zijn. De kansberekening om een lapidair 
urinoir als kunstwerk bezegeld te krijgen, veronderstelt een goede kennis 
van de sociologica van de artistieke sector op een gegeven moment in de 
geschiedenis. Hoewel deze wetenschap ten tijde van Duchamp nog in de 
kinderschoenen stond, moet hij toch een bijzonder sociologisch vernuft 
hebben gehad. Monsieur Marcel gebruikte zijn sociale kennis alvast om 
een kunstwerk ‘te maken’. Zoals we vandaag weten leverde dit – wellicht 
onbewuste – ‘leentjebuur’ bij een andere discipline geen windeieren op. 

De groei van het interdisciplinaire bewustzijn binnen de beeldende 
kunst hangt echter ook nauw samen met de ontwikkeling van nieuwe 
media. Zo heeft de uitvinding van de fotografie er wellicht toe bijgedragen 
dat een kleine honderd jaar later een stunt à la Duchamp werd geaccep-
teerd. Zoals welbekend veroorzaakte de fotografie immers een crisis in de 
schilderkunst, en meer specifiek in de representatieve functie die ze tot 
dan vervulde. Interdisciplinariteit in de beeldende kunst krijgt nog eens 
een serieuze ‘boost’ vanaf de jaren 1970 met de opkomst van video en later 
digitale toepassingen. Ze vergroten alsmaar meer het besef dat kunst niet 
mediumspecifiek is, en dus ook meerdere disciplines – letterlijk: multi-
mediale toepassingen – veronderstelt. Omgaan met nieuwe media houdt 
ook in dat men nieuwe disciplinaire kennis verschaft. Het maken van 
een pakkend geschilderd beeld vraagt immers om geheel andere vaardig-
heden dan het maken van een sprekend digitaal beeld. Wie bovendien wil 
weten hoe het schilderkunstige beeld op een even performatieve manier 
kan doorwerken in een digitaal beeld – zoals bij de kunstenaar Bill Viola 
– moet kaas van meerdere disciplines hebben gegeten. Maar is Viola dan 
een inter-, multi-, trans- of crossdisciplinair kunstenaar?



14 15

Het absolute nulpunt:

indiscipline

Een ding is zeker, Bill Viola is zeker geen ‘indisciplinair’ kunstenaar. In-
discipline is immers gewoonweg het Engelse woordje voor non-discipline. 
Wie nog geen of nog weinig discipline hebben verworven zijn bijvoor-
beeld beginnende studenten beeldende vormgeving. Hun discipline kan 
op zijn minst nog verder worden opgebouwd. Maar binnen de kunstwe-
reld wordt er heel af en toe ook gestoeid met het woordje ‘indiscipline’. 
Er wordt dan gespeeld met de gedachte dat de kunstenaar helemaal geen 
discipline meer moet hebben. Hij mag tegenwoordig zoals dat heet de-
skilled zijn. Het bewijs daarvoor wordt dan met regelmaat geleverd door 
de autodidactische kunstenaar (die het toch gemaakt heeft) op te voeren. 
Bij die redenering wordt echter vaak vergeten dat zogenaamde de-skilled 
kunstenaars wel degelijk – al dan niet op school – artistieke vaardigheden 
hebben geleerd. Pas daarna hebben ze zich van bepaalde skills ontdaan om 
vervolgens nieuwe vaardigheden of variaties erop te ontwikkelen. 

Kijk bijvoorbeeld terug naar Duchamp, die wel degelijk had leren schil-
deren, om vervolgens geheel ander beeldend werk te maken. Om dat werk 
tot kunst te verheffen moest de kunstenaar echter andere skills zoals sociaal 
inzicht verwerven. De-skilling veronderstelt dus meestal skilling en re-skil-
ling, tenminste wanneer men in het kunstbedrijf wil blijven meedraaien. 
De werkelijk ‘indisciplinaire’ kunstenaar is kortom een mythe.

Mono loves intra

Waar de profeten van de interdisciplinariteit zich nogal eens tegen 
verzetten is de monodisciplinaire artiest. De schilder die zijn leven lang 
braaf tussen de disciplinaire lijntjes blijft, wordt zoals gezegd graag als 
star en verouderd afgedaan. Zo werd Luc Tuymans in het begin van zijn 
carrière vaak door critici op de onmogelijkheid van zijn schilderspositie 
gewezen. De schilderkunst was immers achterhaald, zo luidde de kritiek 
en er werd nauwelijks nog de mogelijkheid gezien om enige vernieuwing 
binnen dit genre aan te brengen. Alle vernieuwende heil werd immers van 
het interdisciplinaire verwacht. Je moest in het begin van de jaren 1980 
wel een idioot zijn om je nog enkel op de schilderkunst te storten. Dat 
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vernieuwing echter ook kan plaatsvinden door intradisciplinair of binnen 
een discipline te werken, achtten nog weinigen voor mogelijk. Tuymans 
bewees het tegendeel. Juist via een grondige studie van het schilderkun-
stige beeld vond hij een weg om dit beeld – in zijn woorden – te ‘perver-
teren’. De vraag of de vernieuwing van Tuymans echter louter aan een 
intradisciplinaire introspectie valt te wijten, wordt hier echter nog even 
doorgeschoven.

Laat je niet misleiden door poly en multi

Wie meent op het onderscheid te moeten wijzen tussen een polydiscipli-
naire en een multidisciplinaire kunstenaar, mag gerust als een nitwit naar 
huis worden gestuurd. ‘Poly’ is namelijk het Grieks voor ‘multi’ en ‘multi’ 
is het Latijns voor ‘poly’. Beide zijn compleet inwisselbaar en betekenen 
dan ook hetzelfde, namelijk: veel. De multidisciplinaire kunstenaar is 
gewoonweg iemand die meerdere artistieke disciplines beoefent. Zo wordt 
van de Belg Jan Fabre weleens gezegd dat hij een artistieke duizendpoot 
is omdat hij zowel theater, dans als beeldende kunst maakt. Hij kan dat 
echter doen zonder dat deze disciplines een invloed op elkaar hebben. De 
multidisciplinaire kunstenaar ontwikkelt met andere woorden verschil-
lende artistieke praktijken die geheel los van elkaar kunnen staan. Daarom 
is een artistieke duizendpoot nog geen inter- en al helemaal geen transdis-
ciplinair artiest.

De paringsdans tussen ‘cross’ en ‘trans’

Net zoals ‘poly’ en ‘multi’, zijn ‘cross’ en ‘trans’ perfect inwisselbaar. ‘Cross’ 
is gewoon het nieuwerwetse Engels voor het klassieke Latijnse ‘trans’. 
Zowel de crossdisciplinaire kunstenaar als zijn transdisciplinaire zuster 
of broeder overschrijden de grenzen van artistieke disciplines. Het voor-
voegsel ‘cross’ raakte in de jaren 1990 echter meer in zwang door de sterke 
bloei van multimediale mogelijkheden en toepassingen. Zowel cross-overs 
binnen muziekstijlen, als tussen geluid en beeld leidden tot nieuwe artis-
tieke vormen. Het verschil met de multidisciplinaire duizendpoot luidt 
dan ook dat de transdisciplinaire kunstenaar niet alleen vele disciplines 
beoefent, maar deze ook actief met elkaar mengt om tot nieuwe artistieke 
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uitingen te komen. Transdisciplinariteit leidt met andere woorden tot 
transmutaties binnen de kunsten. Vernieuwing wordt bereikt dankzij de 
alchemie van verschillende soorten kunst. In dat opzicht is het dan ook 
zeer de vraag of Luc Tuymans de schilderkunst louter via intradiscipli-
naire stappen vernieuwde. Net zoals van Marlene Dumas bekend is dat 
ze haar beeldcompositie soms door fotografie laat inspireren, zo staat 
bij Tuymans vast dat hij geregeld film- en video(stills) gebruikt om zijn 
beelden te componeren. De laatste schilder heeft bovendien een periode 
in zijn loopbaan zelf gefotografeerd en films gemaakt. Volgens Tuymans is 
het ook dankzij zijn filmervaring dat hij tot vernieuwend werk in de schil-
derkunst kwam. Deze op het eerste gezicht monodisciplinaire artiest blijkt 
dus uiteindelijk meer transdisciplinair dan gedacht. De ene discipline 
blijkt in een andere discipline door te kunnen werken. Maar binnen de 
kunstwereld wordt het woordje ‘trans’ ook wel ingezet voor kunstenaars 
die nog een stap verder gaan. Het gaat dan om de beoefenaars van artis-
tieke praktijken die daarbij inzichten, technieken en methoden van ver 
buiten kunstdisciplines gebruiken. Zo heeft de Duitse kunstenaar Carsten 
Höller ook een doctoraatsdiploma biologie op zak, wat met regelmaat in 
zijn oeuvre zichtbaar is. Vanaf het einde van de jaren 1990 werd de cross-
over tussen kunsten en wetenschappelijke disciplines bijzonder hip, wat 
zich onder meer uitte in verschillende transdisciplinaire tentoonstellingen 
zoals ‘Laboratium’ (Antwerpen–1999) en – jawel – ‘Indiscipline’ (Brussel–
2000) waarin kunstenaars met gemak werden ingeruild voor wetenschap-
pers en omgekeerd.

Onder de vlag van de interdisciplinariteit

Zoals al in de inleiding van dit kleine lexicon der disciplinaire copulaties (en 
onthoudingen) werd aangegeven, gaan onder de vlag van de interdiscipli-
nariteit vele vormen schuil die zowel ‘multi’, ‘poly’, ‘trans’ als ‘cross’ kunnen 
zijn. Stricto senso betekent ‘inter’ immers ‘tussen’. Dat wil eenvoudigweg 
zeggen dat er iets tussen disciplines moet gebeuren. Geheelonthouders 
zoals de in-, mono- en intradisciplinairen behoren dus niet tot deze familie 
ook al kunnen ze enige twijfel zaaien zoals met Tuymans werd aange-
geven. Maar tevens is de multidisciplinaire kunstenaar daarom nog geen 
interdisciplinair artiest. Een persoon kan immers verschillende artistieke 
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wegen bewandelen zonder dat daartussen iets gebeurt. Pas wanneer artis-
tieke paden elkaar kruisen én elkaar beïnvloeden kan er sprake zijn van 
interdisciplinaire kunst. Copulaties buiten de grenzen van kunst waarin 
bijvoorbeeld ook techniek en wetenschap betrokken zijn, krijgen meestal 
het label ‘transdisciplinair’. 
Kortom, een multidisciplinaire kunstenaar hoeft nog geen interdiscipli-
naire kunst te maken en interdisciplinaire kunst is daarom nog geen trans-
disciplinaire kunst; terwijl monodisciplinaire kunst verdachte trekjes van 
transdisciplinaire praktijken kan vertonen door niet louter op intradisci-
plinariteit te steunen, maar via interdisciplinaire strategieën tot transdis-
ciplinaire kunst kan leiden. 

Wat kunnen lexicons toch bijzonder verhelderend zijn. 


