bewust in het leven

KOEN
VANMECHELEN

‘Kunst moet je brein echt
smashen, zoals een shot in
the head. Het mag je niet
loslaten, je moet volledig
verleid worden’

kunstenaar

Kunstenaar Koen Vanmechelen staat vandaag vooral in
de kijker met zijn project Coming World Remember Me,
waarbij – door iedereen die dat wilde - 600 000
identieke beeldjes gemaakt werden voor evenveel
Belgische gesneuvelden in WO I. Maar er is meer, veel
meer. De kosmopolitische kunstenaar stelt al meer dan
twintig jaar grenzen in vraag rond concepten als
identiteit en diversiteit. Wij kregen een inkijk in
zijn rijke universum.
Tekst Sigyn Elst – Foto’s Marleen Daniëls
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oor een man als Koen Vanmechelen lijkt
het woord kosmopoliet te zijn uitgevonden.
Hij voelt verbondenheid met de hele mens
heid, met als levensmotto dat elk orga
nisme een ander organisme nodig heeft om
te kunnen overleven. En voor hem is er dan
ook nooit slechts één plek waar alles samenvalt. Toch wordt
in Genk een poging ondernomen om het rijke universum van
de hedendaagse kunstenaar samen te ballen. Dat universum
heet Studio Labiomista (bio staat voor leven, mista voor
gemixt), en herbergt de werkplaats van Vanmechelen annex
tentoonstellingsruimte, laboratorium en dierenpark. De site
is die van de voormalige Zoo van Zwartberg. Een modern
gebouw van de Zwitserse architect Mario Botta doet dienst
als atelier. Voor wie de parking oprijdt, valt meteen de grote,
geïntegreerde vogelkooi op. Die staat klaar om imposante
Stellers zeearenden te ontvangen als een soort beschermers
van het gebouw, maar ook omdat de site eveneens prooidie
ren zal gaan huisvesten. Het is een eerste verwijzing naar
het evenwicht in de natuur, een natuurlijke cyclus van geven
en nemen die uiteindelijk tot balans leidt.
Achter het onthaalgebouw ligt een dierenpark van 24 hec
tare waar bezoekers een parcours kunnen afleggen en waar
Vanmechelen zijn visie over biodiversiteit aanschouwelijk
maakt. De opening voor het grote publiek is voorzien voor
voorjaar 2019. ‘In het park zullen ook kunstwerken te zien
zijn, want voor Koen moet kunst altijd in de gemeenschap
terechtkomen en maatschappelijk relevant zijn’, legt zijn
medewerkster Goele uit. ‘Mensen moeten zich verbonden
en betrokken voelen. Dat is altijd het doel.’
In de studio zie ik werken die verwijzen naar Vanmechelens
talrijke reizen naar Afrikaanse gemeenschappen, prachtige
schilderijen met kleurenexplosies van Indische poeders,
veel opgezette kippen en – uiteraard – eieren onder een
broedlamp, het symbool voor fertiliteit en de vernieuwing
van het leven. In het laboratorium ligt kippen-DNA van over
de hele wereld in koelkasten te rusten. Ik neem plaats aan
een houten tafel met een ontspannen Koen Vanmechelen.
Het plaatsen van de terracottabeeldjes in het kader van het
Coming World Remenber Me-project (de 600 000 beeldjes
die in een Land Art Installatie in Ieper de Belgische slacht
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Andere mensen die zo heftig alle prikkels voelen bin
nenkomen, lijden daar soms onder. Aan hen wordt
onder meer aangeraden om keuzes te maken om rust
te vinden. Iets zegt mij dat jij zo niet zou kunnen leven.
KVM: ‘Mijn rust zit niet in het minderen, wel in het aanra
ken van het absolute.’

‘Ik maak foundations omdat ik
vind dat die deel uitmaken van
het kunstwerk. Als ik een kip
kweek, presenteer ik de kip in
het museum maar tegelijkertijd
maken we een boerderij’
offers van WO I herdenken) is nog volop aan de gang, er staat
dezelfde dag nog een lezing op het programma en daags
na ons gesprek vertrekt hij naar Ethiopië. Zoveel dingen
aan je hoofd hebben, is dat nog leefbaar, vraag ik me af.
Vanmechelen lacht schalks en schikt de lege bladen papier
die voor hem liggen. ‘Ik denk dat dit net mijn zuurstof is. En
wie kan zonder? Ik koppel kunst aan kennis, dat wil zeggen
dat ik altijd de drang voel om wat ik gedurende een bepaalde
periode in mij opneem, terug naar buiten te brengen. Ik kan
en wil mijn hoofd niet afsluiten van de impulsen die con
stant rond mij heen plaatsvinden. Daardoor kunnen zelfs
simpele dingen als een kip tot een kunstwerk leiden bij mij.’

Wat bedoel je daarmee?
KVM: ‘Dat zal ik uitleggen. Ieder mens is geboren met
een tekort. Tijdens zijn leven is de mens op zoek naar iets
om dat tekort te compenseren. Dat is volgens mij de grote
drive van de mens. Om dat tekort op te vullen, zal een kun
stenaar scheppen. Hij zal zijn individuele kennis verbinden
aan de actualiteit van de buitenwereld en zo tot universele
kennis proberen te komen. Zo werkt het althans voor mij.
Ik schets dat graag aan de hand van de geschiedenis van de
oerkip. Het rode kamhoen leeft op de grens van de jungle en
de bewoonde wereld. Zo is dat ook voor de kunstenaar, hij
leeft op die grens. Aan de ene kant wil hij wild blijven, aan
de andere kant moet hij weten wat er zich in de wereld voor
doet om zijn authenticiteit kracht bij te zetten. De kip heeft
op een zeker moment haar paradijs verlaten om de wereld
te ontdekken. Die beweging moet je als mens ook maken.
Als je je energie enkel op je eigen kleine niveau inzet, put
je jezelf uit, dan geraak je psychisch vast en ontsnap je niet
aan de beperkte kennis. Het gaat erom om uit je isolement te
komen en te ontdekken. Dat noem ik het absolute aanraken.
Het absolute ligt niet bij jezelf, want daar zit je sowieso met
een tekort. De ander kan je zoveel aanvullingen bieden. Als
je dat niet begrijpt, blijf je je hele leven zoekende. Mensen
moeten leren om grenzen te verlaten en dat juist als een
vorm van geluk te zien. Daarom is het fundamentele thema
in mijn werk altijd kruising en verbinding, die dualiteit geeft
je kracht om te kunnen leven.’
Jij zou dus op een onbewoond eiland nooit hetzelfde kun
nen creëren, of tot dezelfde inzichten kunnen komen?
KVM: ‘De vraag is of ik op dat eiland zou blijven? Waar
schijnlijk niet. Ik wil me altijd kunnen verbinden met ande
ren. Met mijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP) heb ik
de absolute diversiteit van de diversiteit kunnen maken. Na
jaren hebben we wetenschappelijk kunnen vaststellen dat

mijn jarenlange kruisingen een kip hebben voortgebracht
met meer dan 13 miljoen DNA-data. Een banale kip heeft er
ongeveer 5 miljoen.’
Wat doe je met een kip die de grootste DNA-diversiteit
heeft ter wereld?
KVM: ‘Toen ik er 23 jaar geleden mee begon, ging het maat
schappelijke debat enkel over monoculturen, over zuiverheid.
Ik sprak over het belang van diversiteit, iedereen keek me raar
aan. Vandaag is het een van de meest gebruikte woorden. Ik ben
beginnen kweken met een gewone kip. Na jaren van kruisen is
ze ondertussen zo sterk dat ze in staat is om langer te overleven
in de moeilijkste omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in arme
gemeenschappen in het Zuiden. Onze kippen zijn met de hulp
van de MOUTH foundation naar Addis Abeba gegaan. Het is
natuurlijk in eerste instantie een kunstproject, maar op de
boerderij die volgende maand zal openen in Ethiopië zal er ook
een researchcenter zijn waar wetenschappers gaan onderzoe
ken in hoeverre die genetisch rijkere kippen ook echt een ver
schil hebben gemaakt in het leven van de lokale mensen. Mijn
aandeel is filosofisch. Doen inzien hoe belangrijk DNA is, met
respect voor het lokale, om het dan samen met anderen naar
een globaal niveau te tillen. Als je kunst niet beschouwt als
kennis, kan je nooit tot dit soort inzichten komen.’
De cross-over die jij maakt tussen kunst, wetenschap,
ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke rele
vantie, dat is vrij uniek.
KVM: ‘Twintig jaar geleden communiceerde ik nog: een kip
is een kunstwerk. Sommigen hielden me voor gek. Er is dus
niemand die dat doet (lacht). Het is vooral visie. Als die er
niet is, is kunst louter decoratie.’
Voor jou is een creatie die enkel mooi is zonder meer,
geen kunst?
KVM: ‘Voor mij is een werk pas kunst als het je iets geeft.
Dat kan ook schoonheid zijn, natuurlijk. Maar als het
enkel mooi is… ik weet niet… kunst moet je brein toch echt
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‘Mensen moeten leren om
grenzen te verlaten en dat als
een vorm van geluk te zien.
Het fundamentele thema in
mijn werk is altijd kruising en
verbinding, die dualiteit geeft je
kracht om te kunnen leven’
>>

smashen, zoals een shot in the head. Het mag je niet loslaten, je
moet eraan verknocht geraken, volledig verleid worden. Voor
mij is het met name belangrijk dat de kijker zich betrokken
voelt om te kijken. Dat hij bij het kunstwerk gaat horen.’
Vanaf wanneer werd jij je bewust dat deze manier om
je te uiten voor jou de weg was?
KVM: ‘Ik heb altijd een sterk bewustzijn gehad. Mocht je
mijn ouders spreken, zouden ze dat bevestigen. Verder heb
ik ook geluk gehad met een aantal zaken. Toen ik vijf jaar
was, kreeg ik van de plaatselijke bakker een broodzak met
twee kuikens erin. Die bakker heeft toen mijn hele toekomst
bepaald. Daarnaast speelt ook mee dat ik in een creatief
nest zat. Mijn vader is kunstenaar-filosoof, mijn moeder is
modeontwerpster. Een volgend belangrijk moment was toen
ik een broedkast kreeg. Ik zat toen elke nacht te kijken hoe
een kuiken uit z’n ei kwam. Ondertussen tekende ik vogels
(tekent een schets van een vogel opgebouwd aan de hand van
gesloten, rechthoekige vlakken). Wat zag ik? Dat die vogels
eigenlijk met hun eigen kooitjes op stap waren. Die kooitjes
waren dezelfde als de volières die ik maakte. Ik ben toen
honderden van dit soort beelden gaan maken. Zo is op mijn
zeventiende de Cosmogolem ontstaan (zie Bio). Het is een
mensbeeld dat in zijn eigen gevangenis of kooi zit. Enkel zijn
hoofd is open. Door te werken met beelden die ik opbouwde
aan de hand van kooien, kwam ik tot het besef dat ik een
denkfout maakte. Ik zag in dat de kip een kooi op zichzelf
was. Ik besefte dat niet de kooi of de grenzen van de kip inte
ressant waren, maar de kip zelf. Wij mensen hebben de kip
genetisch zo gecontroleerd dat ze veel vlees opbrengt, of veel
eieren. Eigenlijk ben je dan een kader aan het trekken rond
een levend dier. Maar zet een legkip in de openlucht en die
valt na korte tijd steendood neer. Dat inzicht bracht me tot
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diversiteit. Het was opnieuw een echt momentum. Ik ben
toen helemaal uit mezelf gegaan. Er kwam een gigantische
energie vrij, een doorbraak in mijn denken, een enorme
bevrijding. Ik voelde me ook echt een ander mens daarna.
Als kleine jongen was ik altijd moe. Ik was te veel bezig met
dat individueel denken en maakte mezelf moe door dat tegen
mezelf te richten. Wat ik toen voelde, was als een ontplof
fing.’
Die ontploffing kenmerk je als de doorbraak in je
denken. Wat heeft dat met je gedaan?
KVM: ‘Er kwam kennis uit voort. Daar was geen ontko
men meer aan. Ik wilde iets toevoegen aan de wereld. Ik had
geluk dat ik door een persoonlijke default de kracht van het
redenaarschap heb ontdekt. Ik ben namelijk dyslecticus en
heb dat heel mijn schooltijd proberen te verdoezelen door
teksten uit mijn hoofd te leren. Die gave komt me nu van
pas omdat mijn concept veel uitleg nodig heeft, veel overre
dingskracht om mensen samen te brengen.’
Ik heb hier vandaag al woorden horen vallen als kooien,
grenzen, controle houden,… allemaal begrippen die
vandaag het maatschappelijke debat beheersen.
KVM: ‘… en iedere dag erger en erger. Het is vreselijk. Het
debat wordt in mijn ogen verkeerd gevoerd. De globalise
ring is over de hoofden van het lokale gebeurd. De lokale
bevolking zit ernaar te kijken en vraagt zich af waar zij
staan. Met mijn Planetary Community Chicken (PCC) heb
ik dat in 2016 aanschouwelijk gemaakt. De planetaire kip is
een antwoord op de positieve resultaten van de kosmopoli
tische kip. Deze laatste heb ik met lokale kippen gebouwd
en naar een globaal niveau gebracht. Gelukkig kreeg ik het
inzicht om ze opnieuw af te geven aan het lokale niveau, aan

de gemeenschappen. Het is heel belangrijk om te beseffen
dat het globale slechts bestaat bij gratie van de generositeit
van het lokale. En net van die generositeit zitten we ver af.
Dat woord hoor ik nooit. We hebben vandaag politici die
tweeten dat ze het spijtig zouden vinden mocht Brussels
Airlines failliet gaan omdat zij een grote klant zijn met hun
terugkeervluchten. Is dat fatsoen of is dat geen fatsoen? De
krachten van migratie zijn de overlevingsinstincten van
morgen. Dat is een biologische wetmatigheid. Alles is een
cross-over, hé (hij tekent de linker- en de rechterhersenhelft
en verbindt die met de tegenovergestelde lichaamsdelen). Wat
zie je? Een kruising, hé, dat is toch fantastisch. Ik had het
zo mooi niet kunnen bedenken. Net die dualiteit is de bron
van ons bestaan.’
Voel je nooit een greintje angst, zoals veel mensen
tegenwoordig, over wat er ons misschien nog te wach
ten staat mocht de migratie oncontroleerbaar en onbe
heersbaar worden?
KVM: ‘Natuurlijk voel ik angst. Natuurlijk wel. Ik ben een
angstig wezen. Ik heb schrik om in een vliegtuig te zitten,
maar toch doe ik het want mijn passie om te reizen is groter
dan mijn angst. Het angstige individu in mij is minder
groot dan de drang om de buitenwereld te leren kennen.
Natuurlijk voel ik ook de grote contradictie en het conflict
in mij. Maar net dat overwinnen is bevrijdend.’
Je volgende project in ons land is Coming World
Remember Me, een artistieke herinnering aan de Bel
gische slachtoffers van de Groote Oorlog. Het lijkt iets
heel anders dan al je andere werk. Of zie ik dat verkeerd?
KVM: ‘Als je de opbouw ziet van Coming World Remember
Me, dan is het de logica zelve dat intendant Jan Moeyaert bij

mij is uitgekomen.’
Dat wil ik graag horen.
KVM: ‘Mijn werk bestaat altijd uit stappen. Je hebt de con
text van het kunstwerk, maar het werk verbindt zich ook
altijd aan de maatschappij. We hebben dus, zoals altijd, een
foundation in het leven geroepen en binnen die foundation
werd het mogelijk om ateliers op te richten om de beeldjes
te maken (de beeldjes die als Land Art Installatie worden
samengebracht in Provinciaal Domein De Palingbeek, nvdr).
Was ik een traditionele kunstenaar dan zou ik denken: er is
zoveel budget om dat werk te maken, dan zou ik mijn atelier
ingaan en zou dat kunstwerk vier jaar later onthuld worden
(trekt een denkbeeldige doek weg en applaudisseert). Daar is
al een deel van de logica: ik maak foundations omdat ik vind
dat de foundation deel uitmaakt van het kunstwerk, zonder
die organisatie errond zou het werk niet bestaan. Als ik een
kip kweek, presenteer ik de kip in het museum maar tege
lijkertijd maken we een boerderij. Dat ondersteunt meteen
het maatschappelijk parcours. Hier hebben we de hulp van
de bevolking ingeroepen om 600 000 beeldjes te boetseren,
één per gesneuvelde soldaat op Vlaamse velden. Weinig
mensen beseffen hoeveel zes-honderd-duizend wel is. Je
kan dus niet anders dan participatie vragen, engagement én
verbinding. Dat was trouwens essentieel, anders moet je bij
mij niet aankloppen. Zo wordt zo’n verhaal dus een logisch
verhaal. Weet je dat er echt een therapeutisch aspect zit in het
maken van die beeldjes? Door de zintuigen aan te scherpen,
worden de gedachten geprikkeld. En ook de gedachten over
wat er toen gebeurd is, worden gestimuleerd. Generaties die
nooit een oorlog hebben meegemaakt, zullen in moeilijke
tijden misschien al eens makkelijker denken: misschien zou
een klein beetje oorlog wel eens niet zo slecht zijn, misschien
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zou het wel een oplossing zijn. Ik ben ook een naoorlogs kind
maar heb al in veel gebieden gezeten waar oorlog heerst of met
mensen gesproken die oorlog hebben meegemaakt. Ik kan je
met zekerheid zeggen dat oorlog nooit de oplossing is.’
Ik zag al filmpjes van kleiende kinderen, oudere dames
die een beeldje komen plaatsen. Heel ontroerend.
KVM: ‘Er zijn zoveel mensen die wilden komen helpen, dat
kwam spontaan op gang. Het lijkt me dat een deel van het
project met dat engagement al gelukt is. Bij elk beeldje hoort
een dogtag, het metalen plaatje dat een frontsoldaat moet
identificeren. Op elke dogtag komt de naam van een gesneu
velde, en ook die van de maker van het beeldje. Opnieuw die
sterke verbinding. Alle beeldjes komen in de vorm van een
Pangea-kaart te staan. Ook symbolisch: vroeger waren de
continenten met elkaar verbonden, vandaag zijn ze uit elkaar
gedreven. Misschien moeten we ze spiritueel terug bij elkaar
brengen, vandaar dat ik die kaart een belangrijke plaats geef.’
Morgen vertrek je naar Ethiopië, eind maart is er de
opening van CWRM, volgend jaar de opening van je
nieuwe site hier, je bent met zoveel dingen bezig. Heb
je niet eens behoefte om, zeg maar, gewoon rustig in de
zetel te zitten en samen met je vrouw naar een film te
kijken?
KVM: ‘Heel graag eigenlijk. Maar je kan het bij mij bijna
symptomatisch noemen omdat dat er niet in zit. Iedere
keer sluipt er een enthousiasme in mij om iets te maken, om
iets te vertellen, keer op keer op keer. Ik zou de film dus
waarschijnlijk niet eens uitzien. Of het moest al een heel
goeie zijn.’

Van 30 maart tot
11 november
(wapenstilstand)
kan je de
Land Art Installatie
van CWRM
bezoeken in Ieper.
Meer info:
www.cwrm.be
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BIO
➻ Geboren in Sint-Truiden op
26 augustus 1965.
➻ Studeerde aan de hotelschool en werkte
een tijdje als kok-patissier.
➻ Begon zijn carrière als kunstenaar
(autodidact) in de vroege jaren 90 en is
uitgegroeid tot een van de meest prominente
hedendaagse kunstenaars in België.
➻ In zijn werk staat bio-culturele diversiteit
centraal en probeert hij beladen begrippen als
‘identiteit’ en ‘diversiteit’ te herdefiniëren.
➻ Hij werkt samen met wetenschappers uit
verschillende disciplines, o.m. Peter
Adriaenssens en Jean-Jacques Cassiman.
➻ De grote bekendheid kwam er door het
Cosmopolitan Chicken Project (CCP)
waarvoor hij nationale en regionale
kippenrassen is gaan kruisen tot
‘kosmopolitische kippen’, een metafoor voor
de mondiale culturele en genetische
smeltkroes.
➻ Zijn CCP-kip draagt ondertussen genen uit
België, Frankrijk, Engeland, Amerika,
Duitsland, Nederland, Mexico, Thailand,
Brazilië, Turkije, Cuba, Italië, Rusland, China,
Egypte, Senegal, Slovenië, Oostenrijk,
Indonesië en Denemarken.
➻ Een ander iconisch project is de
CosmoGolem (www.cosmogolem.com),
symbool voor universele kinderrechten. Via de
hulp van de foundation die Vanmechelen rond
elk project creëert, staat al in 34 landen een
CosmoGolem opgesteld, o.m. in Zimbabwe,
Polen, Chili en India.
➻ Op 30 maart vindt de opening plaats van
Coming World Remember Me (CWRM), een
Land Art Installatie om de slachtoffers van
WO I te herdenken.

