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In dit experiment gaan we op zoek naar artistieke innovatie in de complete duisternis. We 
willen nagaan of de automatismen van de kunstenaar tijdens het creëren onderuit kunnen 
gehaald worden. Ontstaat er een een nieuwe beeldtaal? Ontdekt de kunstenaar een ander 
creatief bewustzijn? Beginnen de andere zintuigen in de duisternis de overhand te nemen? 
Hoe past de beeldvorming van de kunstenaar zich aan, als hij niet meer ziet wat hij tekent? 
Kan de interactie met de wetenschap en medische beeldvorming een betekenisvolle rol 
spelen in het artistieke onderzoek?

Kunstenaars: Frans Gentils, Hallveig Agustsdottir, Birde Vanheerswynghels, Lore 
 Smolders, Gery De Smet, Maggie Michael, Jan-Pieter Cornelis, Tineke Schuurmans, 
Wouter Cox, Patrick Van Hu� el, Fia Cielen, Jet Nijkamp, Jan Verbruggen. Wetenschap-
pelijk team: Paul Boon (Hoogleraar en diensthoofd Neurologie, Universitair Ziekenhuis 
en Instituut voor Neurowetenschappen, Universiteit Gent), Kristl Vonck (Prof. dr. Neuro-
logie, Universiteit Gent) Artistiek-wetenschappelijk café: Rune Peitersen, (kunstenaar), 
Robert Zwijnenberg (Hoogleraar kunstgeschiedenis in relatie tot wetenschap en technolo-
gie, Universiteit Leiden), Paul Boon (Hoogleraar en diensthoofd Neurologie, Universitair 
Ziekenhuis en Instituut voor Neurowetenschappen, Universiteit Gent) Muzikale experi-
menten Kristof Lauwers , Laura Maes (Logos Foundation), Infraroodbeelden: Lieven De 
Geest en studenten Projectcoördinatie: Tim Joye

20 Oktober- eerste experiment op DOK GENT
Op 20 oktober om 18 uur, dalen 14 kunstenaars af in de complete duisternis in een bunker.
Terwijl de artiesten in de bunker aan de slag gaan kan u een artistiek/wetenschappelijk 
café bijwonen over waarneming en het brein in de artistieke praktijk. Op het terrein wordt 
er hedendaagse muziek gemaakt met de hersengolven van één van de deelnemers. U ziet 
infraroodbeelden van de kunstenaars die op dat moment aan het werken zijn. ‘s Avonds 
openen we de bunker en starten we de DARKROOM vernissage waar u verder van ge-
dachten kan wisselen met de wetenschappers en de kunstenaars.

U bent welkom op 20 oktober vanaf 17h30 op DOK-Gent, op de kruising van de Koopvaar-
dijlaan en Afrikalaan in Gent. Reserveren voor de lezingen is verplicht. Reserveren  via 
darkroomghent@gmail.com . Meer info en programma op www.darkroom-ghent.com .


