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Wie gelooft er in evidence based? Waarom 
moeten we aantonen wat de impact van kunst 
is? Blijft het niet altijd inconsistent onderzoek? 
Kunst kan zo uniek en grensverleggend zijn. 
Stonden we niet zojuist hoofd aan bil in de 
openingsperformance van Martijn Engelbregt? 
Wie had dat kunnen bedenken? Ik kwam 
vanmiddag uit een hele andere omgeving, een 
bijeenkomst van mensen die hun dierbaren zijn 
verloren. En nu ben ik hier, overrompeld door 
iets wat ik niet had verwacht. Al die activiteit, 
die creatieve activiteit zorgt dat de hersenschors 
actief wordt. Er wordt ruimtelijke informatie 
gegeven en ruimtelijk inzicht geactiveerd, zoals 
dat bij rekenen ook gebeurt. 

Uit studie blijkt dat we 
ons Default Mode Network 
aanspreken met kunst. Een 
netwerk van gebieden in de 
hersenen dat vooral actief is in 
een toestand van rust, waarin 
men niet op gebeurtenissen 
in de buitenwereld is gericht. 
Bijvoorbeeld uit muziekstudies 
zijn positieve invloeden gebleken. 
Maar ook zijn er studies naar mindfulness. 
Waaruit ook weer blijkt dat wanneer mensen 
hun aandacht concentreren op zichzelf, andere 
gebieden worden aangesproken dan wanneer 
zij die aandacht richten op de ander. Maar 
los hiervan, is het niet vooral belangrijk dat 
kunst hoop geeft, en de mogelijkheid om 
te ontsnappen, al is het maar even, aan je 
ellende? Ik denk aan die man met afasie die na 
zijn hersenbeschadiging verwoed begon met 
schilderen. Hij kon weinig meer onder woorden 
brengen maar apetrots als hij was op zijn 
schilderijen wel…..

MOOI, MOOI, MOOI.  

Default Mind
Network

notes on Erik Scherder’s opening speech

Studies have shown 
that we can engage 
our Default Mode 
Network through 
art — a network of 
regions in the brain 
that are mainly active 
when in a state of 
rest, when people are 
not focused on events 
taking place in the 
outside world.

“We do not see deafness as 
a handicap, nor as a lack of 
something, but as an expertise. 
Everyone has different  
listening skills. It’s not like 
there are perfect and non-
perfect ears, everybody has a 
different way of listening.”

Barcelos calls it ‘misreading’, 
“that is the capacity to indulge 
in multiple readings, which is 
the point of the exercise.”

“You cannot separate that 
fictional way from the 
experience itself. If we ask you 
to listen as if it were a dream, 
I really think that will change how you listen and 
what you could hear. It’s like after learning a new 
word that describes a specific sound, you’ll notice 
that sound more often. There is also a psycho-
acoustic phenomenon called the Cocktail Party 
Effect: if you hear your name somewhere, your 
attention will gravitate towards it. So, there is 
not one normal way to hear. Listening is really 
diversified, and with the exercises we play out 
different listening modes and we play with it.”

Quoting
Council

Sophia Zürcher

— full Dutch text on the other side.

It’s not like there 
are perfect and 

non-perfect ears, 
everybody has a 
different way of 

listening.
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first edition at Leclerc swimming pool in Pantin,  
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. . . still there 
is a need for 

measurability.


