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Inleiding
De mens wil graag overal over heersen, zelfs over de wetten van de natuur. Want hoewel de natuur
zijn eigen regels kent, probeert de mens van alles om die regels te verbreken. De aanleg van
Flevoland is daar een goed voorbeeld van. Door kennis en technologische ontwikkeling is men erin
geslaagd om grote delen water droog te leggen, zodat Nederland er sinds 1986 een hele nieuwe
provincie bij heeft.1 Maar ook over de duur van het leven wil de mens controle hebben. Dankzij
betere medische kennis en apparatuur is het mogelijk om ziekte in een vroeg stadium op te sporen
en met behandelingen tegen te gaan. Het moment van overlijden wordt daarmee uitgesteld.2
Helaas zijn er ook voorbeelden waarbij de ingreep van de mens een nadelige uitwerking heeft op de
natuur of natuurlijke processen. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zette de Britse adel
de trend om honden te houden voor het plezier. Honden werden pronkstukken, met als gevolg dat
rassen zogenaamd werden ‘verbeterd’. Kenmerkende eigenschappen werden uitvergroot, zodat een
grote hond nog groter werd en een korte snuit nog korter. Het gevolg van deze menselijke
bemoeienis met het groeiproces van honden, is dat veel honden nu leiden aan allerlei fysieke
problemen. Grote honden hebben een te groot lijf waardoor de organen teveel ruimte hebben en
dubbelklappen, Cavalier King Charles spaniëls leven met te kleine schedels waardoor de hersenen er
niet in passen en de Engelse en Franse buldogs zijn zo gefokt dat ze door hun te platte neus moeite
hebben met ademhalen.3

De neiging van mensen om te willen heersen over de wetten van de natuur blijkt niet zo gek als je
bedenkt dat dit idee beschreven staat in het oudste boek dat we kennen, de Bijbel. Onderstaand
citaat is afkomstig uit Genesis uit het Oude Testament en geeft aan welk idee al eeuwenlang heerst:

“Let man have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living
thing that moves upon the earth.”

Dit citaat wordt door de Amerikaanse kunstenaar Eduardo Kac (1962) gebruikt als uitgangspunt voor
zijn werk Genesis (1999). Voor dit werk vertaalde Kac de Bijbelse zin in Morse code en zette dit
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vervolgens om tot een DNA code, welke hij liet inbouwen in het DNA van bacteriën. Deze bacteriën
maakte hij zichtbaar door middel van een uitvergrote projectie op de wand. Over Genesis zegt Kac
dat hij met de verschillende vertalingen van de Bijbelse zin ethische vraagstukken aan de orde stelt.
Hij verkent het terrein tussen de theoretische en de praktische kant van biologie, waarbij hij zich
openlijk afvraagt of alle wetenschappelijke kennis daadwerkelijk in praktijk moet worden gebracht.4
De vraag die Kac stelt staat vandaag de dag nog steeds ter discussie. Denk bijvoorbeeld aan het
publicatieverbod dat hoogleraar Ron Fouchier begin dit jaar opgelegd kreeg om de resultaten van zijn
onderzoek naar buiten te brengen. Het onderzoek was bedoeld om meer kennis te krijgen over de
verspreiding van het dodelijke vogelgriepvirus H5N1, maar de uitkomst ervan bleek een recept dat, in
handen van bio-terroristen, kan leiden tot een catastrofale epidemie. Hierop heeft de regering
besloten de theoretische kennis niet naar buiten te brengen, wat voor de wetenschappers voelt als
censuur.5

Wetenschappelijke kennis over genetische manipulatie en discussies als die rondom Fouchier ’s
onderzoek blijven meestal ver verwijderd van het grote publiek. Slechts een kleine groep mensen, die
voornamelijk bestaat uit wetenschappers en studenten, zijn bekend met dit soort kwesties. Toch
maakt een steeds groter publiek kennis met wetenschap dankzij wetenschappelijke kunst, ook wel
bio-kunst genoemd. Volgens Huub de Groot, hoogleraar biofysische organische chemie aan de Leidse
Universiteit en bio-kunstkenner, zorgt een biokunstenaar voor interactie tussen de wereld van de
wetenschap en een niet-wetenschappelijk publiek.6 Om deze interactie te bevorderen, zo lijkt het,
worden er verschillende instituten en evenementen in het leven geroepen om wetenschap op een
positieve manier onder de aandacht te brengen. Robert Pell opende begin dit jaar werelds eerste
natuurhistorische museum voor leven dat ontstond door menselijk toedoen.7 Sinds 2010 organiseert
Groningen elk jaar ‘De nacht van kunst en wetenschap’, waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten
tijdens debatten, muziekoptredens, toneelstukken en workshops.8 En sinds 2010 is de Designer &
Artists 4 Genomics award in het leven geroepen, een award die jonge kunstenaars stimuleert te
4
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werken als biokunstenaar.9 De Leidse hoogleraar Rob Zwijnenberg, kunsthistoricus en filosoof, ziet de
DA4G-award echter als een marketinginstrument van de levenswetenschappen die niet alleen flauwe
wetenschap, maar ook flauwe kunst oplevert.10 Ook hier ontbreken kritische stemmen dus niet. Komt
dat misschien omdat de biokunstenaar niet echt een wetenschapper is, en tegelijkertijd ook niet
helemaal past binnen de alom bekende omschrijving van een kunstenaar? Aan wiens oordeel hecht
de biokunstenaar de meeste waarde, die van wetenschappers of die van de kunstwereld? En wil de
biokunstenaar nieuwe inzichten verschaffen in de wetenschap of is zijn doel om erkend te worden als
kunstenaar?

De Franse biokunstenaar Marion Laval-Jeantet (1965) roept met haar werk ook dit soort vragen op: is
de biokunstenaar nu een wetenschapper of kunstenaar? En maakt ze met haar werk niet gewoon
misbruik van de grensvervaging binnen de kunst om vreemde of onethische proeven uit te voeren?
Haar werk Que le cheval vive en moi (2011, afb. 1-3) vormt de directe aanleiding voor dit onderzoek.
Met dit werk, dat nog het meest lijkt op een performance, probeert ze een hybride toestand tot
stand te brengen door zichzelf met paardenbloed te laten injecteren. Om een acute shock na de
injectie te voorkomen had ze haar lichaam al maandenlang voorbereid door telkens kleine
hoeveelheden plasma van paardenbloed in te spuiten. De injectie die ze tijdens haar performance
kreeg zorgde er uiteindelijk voor dat Laval-Jeantet zich naar eigen zeggen enkele weken lichamelijk
en geestelijk anders voelde dan normaal. Zelf zegt ze zich super gevoelig, hypernerveus en vreemd in
haar eigen lichaam te hebben gevoeld. Als tastbare bewijs van haar performance heeft Laval-Jeantet
haar met paardenbloed vermengde bloed laten invriezen.11

Maar hoe is dit werk van Laval-Jeantet te verklaren vanuit kunsthistorisch perspectief? Is dit nog wel
kunst? En kan aan dit soort werk een artistieke waarde worden toegekend? De inmiddels overleden
Patricia de Martelaere, hoogleraar Wijsbegeerte aan de KU van Leuven en Brussel, stelde dat
vernieuwende of grensverleggende kunst zich juist kenmerkt door de vraag of het wel kunst is.12
Hiervan uitgaande kan de performance van Laval-Jeantet dus gezien worden als kunstwerk. Maar ook
9
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Tamar Stelling 2011 (zie noot 6).
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de overeenkomsten met performances als die van Abramovic, Stelarc en Orlan maken het
aannemelijk om Que le cheval vive en moi als kunstwerk te zien. Er zouden zelfs ook verbanden te
leggen zijn tussen dit werk en dat van Beuys, die net als Laval-Jeantet de verhouding tussen mens en
dier onderzoekt.
Dus als Que le cheval vive en moi een kunstwerk is, hoe zou het kunstinstituut dan om moeten gaan
met dit soort kunst? Specifieker gesteld: Wat is de huidige status in de acceptatie van bio-kunst als
kunstvorm wat betreft het verschijnen en verblijven van bio-kunst in het kunstinstituut?

Afb.1-3. Marion Laval-Jeantet, Art Orienté objet, Que le cheval vive en moi, 2011.

Om erachter te komen hoe bio-kunst functioneert binnen het kunstinstituut zullen verschillende
onderwerpen aan bod komen. Allereerst zal de definitie van de term bio-kunst worden uitgelegd,
zoals deze in dit onderzoek zal worden gehanteerd. Daarna zal aan de hand van enkele biokunstwerken gekeken worden of er verbanden bestaan tussen bio-kunst en andere, eerdere
kunststromingen of –uitingen. Voor deze vergelijking zal werk van onder andere Eduardo Kac, Marion
Laval-Jeantet, Martin uit den Bogaard en Stelarc worden gebruikt. Er is getracht een zo divers
mogelijke lijst van kunstenaars samen te stellen, zodat verschillende aspecten van bio-kunst aan bod
komen. Vervolgens wordt gekeken naar een aantal aan bio-kunst gewijde tentoonstellingen die het
6

afgelopen decennium hebben plaatsgevonden. Er zal gekeken worden naar het concept van deze
tentoonstellingen en naar de reacties hierop van actoren uit de museumwereld, wetenschappers en
het grote publiek. In het hoofdstuk dat daarop volgt wordt onderzocht welke niet-museale platforms
er bestaan voor bio-kunst. Tot slot wordt gekeken hoe de rol van de biokunstenaar het best kan
worden omschreven: als kunstenaar of als wetenschapper? In het besluit wordt een antwoord
gegeven op de hoofdvraag, met als doel beter inzicht te krijgen in de rol van bio-kunst binnen het
kunstinstituut.

Om bovenstaande te bereiken zijn verschillende bronnen aangeboord. Het boek Bioart and the
vitality of media van Robert Mitchell is van belang geweest voor het begrip van de term bio-kunst.
Het boek The molecular gaze. Art in the genetic age van Suzanne Anker en Dorothy Nelkin heeft
geholpen een beter beeld te vormen over bio-kunst en diens relatie met de kunstgeschiedenis.
Journaliste Tamar Stelling bleek al veel onderzoek te hebben gedaan naar de relatie tussen kunst en
wetenschap en is daardoor een belangrijke informatiebron. Haar artikel ‘Derde oog op een kikkerkop,
mag dat?’ schetste kort waar wrijving ontstaat bij de samensmelting van kunst en wetenschap. Ook
de vele artikelen die kunstenaar Eduardo Kac heeft geschreven zijn van belang geweest. Naast
gedrukte bronnen zijn ook digitale bronnen geraadpleegd, waarbij uiteraard zorgvuldig is gekeken
naar de betrouwbaarheid ervan. Maar niet alleen geschreven bronnen hebben voor de nodige kennis
gezorgd, een bezoek aan de Verbeke Foundation te Kemzeke in België, een ontmoeting met de
assistent-curator Laura Mudde aldaar en e-mailcontact met kunstenaar Wim van Egmond hebben
tevens tot nieuwe inzichten geleid. Het literatuuronderzoek is dus aangevuld met veldonderzoek en
een grondige analyse van artistieke concepten en particuliere kunstwerken. De intenties van
kunstenaars werden onderzocht en vergeleken om erachter te komen wat biokunstenaars ertoe
brengt wetenschappelijke processen te gebruiken in het artistieke veld. Veel biokunstenaars
publiceren teksten op websites, in tijdschriften of in boeken. Deze publicaties hebben erg geholpen
bij het achterhalen hoe biokunstenaars op hun ideeën komen en op welke manier zij te werk gaan
om hun ideeën tot uitvoering te brengen.
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1. Wat wordt verstaan onder de term bio-kunst?
Er bestaan in de literatuur simpelweg twee opvattingen over wat bio-kunst inhoudt. Deze
opvattingen zullen worden uitgelegd aan de hand van drie verschillende kunstwerken, die eerst een
toelichting krijgen. Daarna wordt beoordeeld in hoeverre deze opvattingen werkbaar zijn. Vervolgens
zal worden beargumenteerd welke betekenis van de term bio-kunst zal worden gehanteerd in dit
onderzoek.

Het eerste kunstwerk, dat dient als voorbeeld om de twee opvattingen over de term bio-kunst uit te
leggen, is een werk van de Amerikaanse Dennis Ashbaugh (1946), Green Queen (afb. 4). Voor zijn
schilderijen neemt Ashbaugh de patronen van DNA als onderwerp, omdat hij gefascineerd is door de
manier waarop de onzichtbare werkelijkheid zichtbaar wordt gemaakt dankzij wetenschap en
technologie.13
Het tweede werk dat als voorbeeld dient is de GFP-Bunny (afb. 5) van de Amerikaan Eduardo Kac
(1962). Kac manipuleerde een albinokonijn zo dat het dier groen oplicht onder ultraviolet licht. Deze
daad is totaal functieloos, behalve dat het laat zien wat de wetenschap allemaal wel niet kan. Met de
GFP-Bunny stelt Kac ter discussie of alle theoretische kennis in praktijk moet worden gebracht of dat
bepaalde kennis niet per se uitgevoerd moet of mag worden.14
Het derde voorbeeld is een werk van de van oorsprong Australische Nathalie Jeremijenko (1966),
getiteld One Tree (afb. 6). Jeremijenko vermenigvuldigde door te klonen de zaden van een boom
waardoor er een enorme hoeveelheid aan genetisch identieke bomen ontstond. Deze klonen zijn in
2003 op verschillende plekken in Amerika geplant, zodat de bomen te maken krijgen met
verschillende, externe omgevingsfactoren. Met One Tree haakt Jeremijenko in op de discussie
rondom genetische manipulatie: welke factoren zijn erfelijk en dus ook te manipuleren, en welke
factoren zijn extern en daarmee niet manipulatief?15

Wat deze drie kunstwerken met elkaar gemeen hebben is dat ze alle drie een link hebben met
wetenschap. Ashbaugh laat zich voor zijn schilderijen inspireren door de schoonheid van
wetenschappelijke patronen. Kac en Jeremijenko daarentegen, willen met hun werk niet zozeer de
13

Suzanne Anker en Dorothy Nelkin, The Molecular Gaze. Art in the Genetic Age, New York 2004, (The Cold
Spring Harbor Laboratory Pres Series on Genomics, Bioethics, and Public Policy), pp. 31-33.
14

Eleonor Heartney, Art & Today, New York 2008, p. 191.
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schoonheid van genetisch materiaal tonen, maar proberen maatschappelijke en ethische
vraagstukken rondom genetische manipulatie aan de orde te stellen. Zij kiezen ervoor om niet te
werken met traditionele schilderkunstige materialen, maar met materialen die je eerder tegenkomt
in een laboratorium, zoals kweekglazen, UV-lampen, zaden en DNA. Het verschil in gebruikte
materialen betekent meteen ook het verschil in opvatting over wat bio-kunst is.
Bij de ene opvatting gaat men er namelijk vanuit dat alle kunst die, ofwel qua onderwerp dan wel als
medium, biowetenschap gebruikt het stempel bio-kunst krijgt. Dit houdt in dat deze groep zowel het
werk van zowel Ashbaugh als het werk van Kac en Jeremijenko als bio-kunst zien. Onder andere
Suzanne Anker en Dorothy Nelkin, schrijvers van The Molecular Gaze, Art in the Genetic Age,
hanteren deze opvatting.
Bij de andere opvatting gaat men er juist vanuit dat alleen die kunstwerken die biowetenschap als
medium gebruiken behoren tot bio-kunst. Werk van onder andere Ashbaugh valt volgens dit idee dus
niet onder de noemer bio-kunst. Robert Mitchell, schrijver van Bioart in the genetic age, hangt deze
opvatting aan. Hij vindt dat niet alleen het onderwerp, maar ook het medium gerelateerd moet zijn
aan biowetenschappen. 16

Afb.4. David Ashbaugh, Green Queen, 2002, schilderij, 98 x 127 cm, The Ralls Collection, Washington.
Afb.5. Eduardo Kac, Alba/ GFP-Bunny, 2000, met groen fluorescerende proteïne ingespoten konijn.
Afb.6. Nathalie Jeremijenko, One Tree, 2000, klonen van dezelfde Paradox walnotenboom, microvermeerderingsmethode in
pootaarde.
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Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), p. 22.
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Maar welke media zijn gerelateerd aan biowetenschappen? Met welke materialen werkt een
biokunstenaar? En valt daar nog onderscheid in te maken? Want het genetisch-gemanipuleerde
konijn van Kac (afb. 5) is wel degelijk anders dan de Cloaca-machine (afb. 7-8.) van de Belgische
kunstenaar Wim Delvoye (1965), ondanks dat ze beiden werken met biowetenschappelijke
technieken.

Afb.7. Wim Delvoye, Cloaca Original (detail), 2000, verschillende materialen, 1160 x 170 x 270 cm, MUHKA Antwerpen.
Afb.8. Wim Delvoye, Cloaca Original, 2000, verschillende materialen, 1160 x 170 x 270 cm, MUHKA Antwerpen.

Cloaca is een verteringsmachine die, als je er menselijk voedsel in stopt, menselijke feces produceert.
Delvoye stelt hiermee de vraag of wat er tussen de ‘input’ en ‘output’ zit, de machine, een mens
genoemd kan worden? Wat is de definitie van een mens?17 Eduardo Kac stelt in zijn artikel
‘Transgenic Art’ dezelfde vraag als Delvoye, namelijk hoe definiëren we het mens-zijn als we door
middel van genetische manipulatie bijvoorbeeld het hart van een varken in een menselijk lichaam
plaatsen? Het grote verschil tussen het werk van Delvoye en Kac is dat eerstgenoemde werkt met
materialen en processen die zo uit een laboratorium lijken te komen. Buisjes, metaal en slangen
vormen het eindproduct. Kac daarentegen maakt voor zijn werk, bijvoorbeeld de GFP-Bunny, gebruik
van genetische processen om nieuwe vormen van leven te creëren. Hij werkt met levende
organismen en noemt dit ‘transgenic art’, oftewel transgene kunst. Kac noemt de kunstenaar die
werkt met DNA een genetisch programmeur en ziet de uitwisseling van DNA als nieuwe vorm van
interactieve kunst. Een voorbeeld van dit soort interactieve kunst is de GFP-Bunny, waarbij de groen
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Patricia de Martelaere 2004 (zie noot 12).
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fluorescerende proteïne van een kwal is ingebracht bij een konijn zodat een soort dialoog ontstaat
tussen deze twee verschillende diersoorten.18

Besluit
Hoewel Cloaca en de GFP-Bunny wezenlijk van elkaar verschillen worden ze beiden tot bio-kunst
gerekend. Transgene kunst, een term die wordt gebruikt voor kunst waarbij DNA is gemanipuleerd,
kan gezien worden als een aparte tak binnen de bio-kunst. Deze vertakking, evenals de twee hiervoor
besproken opvattingen in de literatuur, geven aan dat bio-kunst niet eenvoudig te duiden is. Toch
kan er wel worden uitgegaan van een omschrijving welke, hoewel niet allesomvattend, een houvast
biedt voor het onderzoek naar bio-kunst.
In dit onderzoek wordt uitgegaan van het idee dat de biokunstenaar biologische materialen en
processen of genetische materialen en processen gebruikt als middel om kunstobjecten, -installaties
of –concepten mee te creëren. De nadruk ligt hier vooral op de processen die onderdeel uitmaken
van het kunstwerk. Kunstwerken die gemaakt zijn van natuurlijke materialen als hout of botten maar
die inhoudelijk niet gaan over groeiprocessen of manipulatie passen niet binnen dit idee van biokunst. Deze opvatting sluit aan bij de eerder besproken ideeën van Robert Mitchell, die eveneens
concludeert dat zowel het medium als het onderwerp gerelateerd moet zijn aan biowetenschappen.
Uiteraard zullen niet alle werken geheel passen binnen deze opvatting.

Mitchell voegt aan zijn opvatting toe dat veel van die genetische materialen, zoals bacteriën, niet
zichtbaar zijn voor het publiek, waarmee het kunstwerk verwordt tot een concept. Hij stelt dat biokunst niet een nieuw soort stroming in de kunst is, maar een nieuwe vorm van conceptuele kunst.19
Middels dit soort vergelijkingen met andere stijlen en stromingen in de kunst, probeert men beter
grip te krijgen op nieuwe vormen van kunst. Omdat bio-kunst zich ook nog niet eenvoudig laat
definiëren, zal in het volgende hoofdstuk bio-kunst vergeleken worden met andere, eerdere
kunststijlen en stromingen.

18

Eduardo Kac, ‘Transgenic Art’, in: Leonardo Electronic Almanac Vol. 6, Nr. 11, december 2011.
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Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), p. 23.
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2. Bio-kunst in relatie tot de kunstgeschiedenis
2.1 De eerste tekenen van bio-kunst
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of er verbanden zijn te vinden tussen bio-kunst en andere,
eerdere kunststromingen of kunstuitingen. Deze verbanden zullen zichtbaar worden gemaakt door
enkele bio-kunstwerken te vergelijken met kunstwerken uit verschillende stromingen, zoals
performance-kunst en conceptuele kunst. Middels deze vergelijking wordt geprobeerd aan te tonen
dat bio-kunst overeenkomsten vertoont met stromingen die inmiddels zijn opgenomen in de
kunstgeschiedschrijving en daarmee zijn geaccepteerd als kunstvorm. Ook wordt in dit hoofdstuk
gezocht naar een legitimering van bio-kunst als autonome kunstvorm binnen de hedendaagse kunst.

Omdat kunst een reflectie is op de tijd waarin het gemaakt is, is het goed te weten welke
veranderingen of ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van bio-kunst.20 In zijn boek
Bioart and the vitality of media schrijft Robert Mitchell dat drie momenten van belang zijn geweest
voor het ontstaan van bio-kunst.

Wat betreft dat eerste moment sluit Mitchell zich aan bij de opvatting van biokunstenaar en biohistoricus George Gessert (geboren 1944) die Edward Steichen (1879-1973) aanwijst als eerste
biokunstenaar. Steichen, die vooral bekend is als schilder en fotograaf, hield zich bezig met het
genetisch manipuleren van de plantsoort Delphiniums. In 1936 werd door MOMA een
tentoonstelling aan de Delphiniums van Steichen geweid.21 Dat dit een bijzondere tentoonstelling
was blijkt wel uit alle praktische informatie die in de aankondiging werd gegeven. Vooral de
opmerking dat men de bloemen en niet foto’s of schilderijen daarvan te zien krijgt, onderstreept hoe
uniek deze presentatie was.

FOR RELEASE Monday, June 32, 1936
WEATHER PERMITTING!
Because of the recent cold, rainy weather, the dates given below may have to be postponed a day or
two so that the delphiniums may be in full bloom.

20

Deborah P. Dixon, ‘The blade and the claw: science, art and the creation of the lab-borne monster’, Social &
Cultural Geography vol. 9 (2008) nr. 6 (september), p. 671.
21

George Gessert, Green Light. Toward an Art of Evolution, Londen/Cambridge 2010, pp. 47-48.
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The Museum of Modern Art, 11 West 53 Street, announces a very unusual one-man, one-week show
which will be opened to the public Wednesday, June 24, at one p.m. It will be an exhibition of
"Steichen Delphiniums"—rare now American varieties developed through twenty-six years of cross
breeding and selection by Edward Steichen. Although Mr. Steichen is widely known for his
photography, this is the first time his delphiniums have been given a public showing. They are original
varieties, as creatively produced as his photographs. To avoid confusion, it should be noted that the
actual delphiniums will be shown in the Museum—not paintings or photographs of them. It will be a
"personal appearance" of the flowers themselves.22

Maar waarin verschilt het werk van Steichen met dat van een botanicus of kweker? In 1949 schrijft
Steichen dat het kweken van planten met als doel om tot een ultieme schoonheid te komen een
creatieve kunst is. In plaats van met verf te werken zoals een kunstschilder dat doet, werkt een
plantenkweker met in de natuur opgesloten codes.23 De vraag is of deze artistieke gedachte, en het
feit dat hij al kunstenaar is, de enige redenen zijn om de Delphiniums van Steichen te zien als kunst.
Of bedoelt Steichen juist dat eigenlijk alle plantenkwekers ook kunstenaars zijn? Hoe dan ook, de
tentoonstelling in het MOMA geeft aan dat er in de kunstwereld plaats vrij kwam voor aan biologie
en wetenschap gerelateerde kunst door het begrip kunst op te rekken.

Het tweede moment in de geschiedenis waarop bio-kunst de kop opsteekt is in de jaren zeventig van
de twintigste eeuw. In de jaren veertig en vijftig ontdekken wetenschappers hoe DNA eruit ziet en
dat DNA de basis is voor overdraagbare karakteristieke eigenschappen.24 Met zijn boek What is Life?
leverde Erwin Schrödinger (1887-1961) een belangrijke bijdrage aan het idee dat het genetisch
model een ‘code script’ is, wat betekent dat deze code te ontcijferen is.25 Pas in de jaren zeventig
gaan ook kunstenaars zich bezighouden met het manipuleren van genetisch materiaal. De nadruk ligt
dan minder op het ontcijferen van DNA-codes en meer op de mogelijkheden om nieuwe vormen van
leven te creëren. Genesis van Eduardo Kac is daar een voorbeeld van omdat hij de vertaling van een

22

Aankondiging door het MOMA van de tentoonstelling van Steichen, 1936.
<http://www.moma.org/docs/press_archives/331/releases/MOMA_1936_0027_1936-06-18_1863617.pdf?2010> (25 april 2012).
23

Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), p. 37.

24

Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), p. 41.

25

Suzanne Anker en Dorothy Nelkin 2004 (zie noot 13), p. 17.
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Bijbelse zin liet omzetten tot een DNA-code welke hij vervolgens liet inbouwen in een bacterie en
daarmee een nieuw DNA-profiel voor bacteriën had gecreëerd.26
Het verschil tussen de eerste en tweede periode, zo schrijft Mitchell, is dat Steichen vooral
individueel opereerde en gebruik maakte van openbare bronnen. Kac daarentegen heeft zijn werk
kunnen realiseren door gebruik te maken van allerhande apparatuur in laboratoria en met behulp
van de kennis van wetenschappers.

De derde periode wordt getypeerd door de toename van politieke restricties en strengere wetgeving.
Rondom de eeuwwisseling staat bio-terrorisme en misbruik van genetische manipulatie centraal
binnen de bio-kunst.27 De angst voor bio-terrorisme is sterk toegenomen sinds de aanslagen van 11
september 2001 in New York. Op 11 mei 2004 werd biokunstenaar Steve Kurtz opgepakt toen hij ’s
ochtends zijn vrouw dood naast hem vond. Kurtz had kort daarvoor het kunstenaarscollectief ‘Critical
Art Ensemble’ opgericht om onderzoek te doen naar genetisch gemodificeerde organismes en het
patent op DNA sequenties waardoor hij in het bezit was van laboratorium apparatuur. Het bezit van
deze spullen en de dood van zijn vrouw vond de FBI een verdachte combinatie waardoor zij besloot
een onderzoek in te stellen naar Steve Kurtz en diens collega onderzoeker Robert Ferrell. Uiteindelijk
werden beiden vrijgesproken van het bezit van gevaarlijke bacteriën en bleek Kurtz zijn vrouw een
natuurlijke dood gestorven. Deze zaak geeft niet alleen aan dat de angst voor bio-terrorisme groot is,
maar ook dat bio-terrorisme en bio-kunst politiek nauw met elkaar verbonden zijn. Bio-kunstcurator
Jens Hauser stelt dan ook dat bio-kunst mikt op onze angsten voor massavernietigingswapens en
concludeert dat bio-kunst bedoeld is om te verstoren.28

Zoals eerder gesteld is kunst een reflectie van de tijd waarin het gemaakt is en dragen veranderingen
in de maatschappij of toegenomen technologische kennis bij aan veranderingen in de kunst. Uit
bovenstaande kan worden opgemaakt dat rond de jaren dertig van de twintigste eeuw een breder
kunstbegrip de weg vrij maakte voor nieuwe vormen van kunst. De eerste tekenen van bio-kunst
worden zichtbaar door de tentoonstelling van Steichen. De Tweede Wereldoorlog zorgt echter voor
een breuk met het verleden. Pas in de jaren zeventig komt opnieuw interesse van kunstenaars voor
de wetenschap, en dan voornamelijk voor de mogelijkheden die de kennis over DNA biedt om
26

Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), p. 44.

27

Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), pp. 48-51.

28

George J. Annas, ‘Bioterror and ‘Bioart’ – A Plague o’ Both Your Houses’, The New England Journal of
Medicine (22 juni 2006), pp. 2715-2720.
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nieuwe vormen van leven te creëren. Het begin van de eenentwintigste eeuw luidt, mede door de
aanslagen van 11 september, een periode in die zich kenmerkt door angst voor bio-terrorisme, met
politieke bemoeienis tot gevolg. Ook ethische kwesties zijn onlosmakelijk verbonden aan bio-kunst.

2.2 Vergelijkingen tussen bio-kunst en andere stijlen en stromingen uit de kunstgeschiedenis
Eerder werd al genoemd dat Mitchell Genesis van Eduardo Kac beschouwt als conceptueel kunstwerk
omdat de bacteriën niet zichtbaar zijn voor het publiek.29 Het is heel voor de hand liggend om biokunst te vergelijken met eerdere kunstwerken om zo bio-kunst beter te kunnen definiëren en om een
beter begrip te krijgen van wat bio-kunst omvat, karakteriseert en differentieert. Daarom is er voor
gekozen om enkele iconische, oudere kunstwerken te vergelijken met bio-kunstwerken. De keuze
voor de kunstwerken is gemaakt vanuit het idee dat de werken ogenschijnlijk op elkaar lijken. Per
vergelijking zal kort worden ingegaan op het oeuvre van de kunstenaars en uitgebreider op het
desbetreffende kunstwerk. Vervolgens wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen.

Marion Laval-Jeantet vs. Marina Abramovic
Que le cheval vive en moi van de Franse kunstenares Marion Laval-Jeantet (afb. 9) welke in de
inleiding van dit onderzoek al aan bod is gekomen en Lips of Thomas van de Servische
performancekunstenaar Marina Abramovic (afb. 10) zullen met elkaar worden vergeleken omdat
beide werken te typeren zijn als performancekunst. Bovendien betreft het in beide gevallen een
vrouw en is het lichaam van de kunstenaar onderwerp van het kunstwerk.

Afb.9. Marion Laval-Jeantet, Art Orienté objet, Que le cheval vive en moi,(video van performance en bloedmonsters), 2011.
Afb.10. Marina Abramovic, Lips of Thomas, 1973/1994, foto van performance, Krinzinger Gallery Innsbruck.

29

Robert Mitchell 2010 (zie noot 4), p. 23.
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Que le cheval vive en moi werd uitgevoerd door Marion Laval-Jeantet, maar is tot stand gekomen in
samenwerking met haar partner Benoît Mangin, waarmee zij vanaf 1991 het duo ‘Art Orienté objet’
vormt. Hun interesse ligt voornamelijk bij de levenswetenschap, en dan vooral bij de transculturele
psychologie waarbij herkomst een belangrijke rol speelt, en bij de ethologie waarbij gedrag van
dieren centraal staat. Door middel van installaties, performances, video’s en fotografie bekritiseren
zij de relatie tussen mens en dier.30 Que le cheval vive en moi is daar een goed voorbeeld van omdat
Laval-Jeantet een hybride toestand tussen zichzelf en het paard tot stand probeert te brengen door
zichzelf met paardenbloed te laten injecteren. Om zich nog meer paard te voelen droeg ze aan haar
benen protheses in de vorm van paardenbenen, waarmee zij deed denken aan een centaur. De
injectie die Laval-Jeantet tijdens haar performance kreeg zorgde ervoor dat zij zich enkele weken
lichamelijk en geestelijk anders voelde dan normaal. Zelf zegt ze zich super gevoelig, hypernerveus en
vreemd in haar eigen lichaam te hebben gevoeld. Als tastbare bewijs van haar performance heeft
Laval-Jeantet haar met paardenbloed vermengde bloed laten invriezen.31

In de jaren zeventig begon Marina Abramovic als performancekunstenaar. Haar eigen lichaam is niet
alleen het onderwerp, maar ook het medium van deze kunstenaar. Mentaal en fysiek
uithoudingsvermogen en de rol van het publiek staan centraal tijdens haar performances.32 Zo deed
ze een performance waarbij ze schreeuwde tot ze schor was, een performance waarbij ze in haar
gezicht werd geblazen door een ventilator totdat ze flauw viel en een performance waarbij ze danste
totdat ze op de grond viel van vermoeidheid.33
Lips of Thomas werd voor het eerst opgevoerd in 1975. Deze twee uur durende performance begint
met Abramovic die een kilo honing eet met een zilveren lepel. Vervolgens drinkt ze een liter rode
wijn uit een kristallen glas welke ze daarna met haar rechterhand breekt. Met een scheermesje snijdt
ze een vijfpuntige ster op haar buik, een teken dat ze vaker in haar performances gebruikt. Alsof deze
wond nog niet genoeg is slaat ze zichzelf met een stok of zweep waardoor ze geen pijn meer voelt.
Vervolgens gaat Abramovic liggen op een kruis van ijs waardoor haar lichaam bevriest, behalve haar
buik, die wordt verwarmd door een verwarming boven haar en zorgt er ook nog eens voor dat haar
buikwond heviger begint te bloeden. De performance is afgelopen wanneer iemand uit het publiek

30

<http://artorienteobjet.free.fr/> (28 mei 2012).

31

<http://we-make-money-not-art.com/archives/2011/08/que-le-cheval-vive-en-moi-may.php> (28 mei 2012).

32

<http://pastexhibitions.guggenheim.org/abramovic/> (28 mei 2012).

33

Michael Archer, Art since 1960. New Edition, Londen 2006 (1997), p. 94.
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de ijsblokjes weghaalt.34 Lips of Thomas is niet alleen een onderzoek naar de verdraagzaamheid van
haar eigen lichaam en geest, maar het doet ook een beroep op de verdraagzaamheid van het
publiek, dat uitgelokt wordt om de passieve rol in te ruilen voor een actieve en Abramovic behoedt al
te grote schade bij zichzelf aan te richten.35
Kenmerkend voor performancekunst is de eenmalige beleving van zowel de performer als de
toeschouwer. Om toch een herinnering of bewijs te hebben van de performance worden meestal
foto’s of video’s gemaakt. Omdat Abramovic zich verantwoordelijk voelde voor het juist conserveren
en herinneren van enkele belangrijke performances uit de jaren zeventig, besloot ze in 2005 zeven
performances opnieuw uit te voeren onder de titel Seven Easy Pieces. Ze voerde haar eigen Lips of
Thomas opnieuw op, maar kopieerde ook werk van onder andere Bruce Nauman (1941), Vito Acconci
(1940) en Joseph Beuys (1921 – 1986). Met deze heropvoeringen, waarvoor ze toestemming had
gevraagd aan de kunstenaars, wilde ze ter discussie stellen of het correct is om een performance
opnieuw uit te voeren.36

Zowel Abramovic als Laval-Jeantet stellen hun eigen lichaam op de proef tijdens hun performance. In
beide gevallen lopen de vrouwen gevaar aangezien het injecteren van paardenbloed en het laten
bevriezen van het lichaam grote medische gevolgen kan hebben. Hoewel beide performances een
onderzoek zijn naar het uithoudingsvermogen van het lichaam is Que le cheval vive en moi meer aan
wetenschap en de medische wereld gerelateerd omdat een niet-lichaamseigen stof geïnjecteerd
wordt. Lips of Thomas is wat dat betreft meer een persoonlijke zoektocht naar de grenzen van het
lichamelijke en mentale uithoudingsvermogen, welke tevens doet denken aan de zelfkastijding van
gelovigen. Verder verschillen de twee performances van elkaar in die zin dat Marion Laval-Jeantet, of
‘Art Orienté objet’, echt gericht is op het onderzoeken van intersoortelijke relaties, waarbij
wetenschappelijke kennis onmisbaar is. Hiermee neigt en begeeft Laval-Jeantet zich al veel meer
naar en op het gebied van bio-kunst dan Abramovic, die zich enkel begeeft op het gebied van kunst
en theater. Uiteraard gaat Laval-Jeantet zich ook op het gebied van kunst en theater begeven omdat
ze dit medium heeft gekozen om haar onderzoek te tonen.

34

Kristine Stiles, Klaus Biesenbach en Chrissie Iles, Marina Abramovic, Londen 2008, p. 54.

35

<http://catalogue.nimk.nl/site/?page=%2Fsite%2Fart.php%3Fid%3D7215> (29 mei 2012).
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Kristine Stiles, Klaus Biesenbach en Chrissie Iles (zie noot 34), pp. 87-93.
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Martin uit den Bogaard vs. Andres Serrano en Marc Quinn
In eerste instantie zou werk van de Nederlander Martin uit den Bogaard (1944) vergeleken worden
met werk van de Oostenrijkse Hermann Nitsch (1938). Hoewel Nitsch wel met bloed werkt, is zijn
werk toch voornamelijk performancekunst te noemen.

Afb.11. Martin uit den Bogaard, Blood Research, 1993, glazen flesjes runderbloed vermengt met verschillende stoffen,
Verbeke Foundation, Kemzeke.
Afb.12. Andres Serrano, Piss Christ, 1987, foto op Plexiglas, 152.4 x 101.6 cm, Stux Gallery, New York.
Afb.13. Marc Quinn, Self, 1991, bloed, roestvrij staal, perspex en koelsysteem, 208 x 63 x 63 cm.
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Omdat niet de performancekunst maar het gebruik van bloed in kunst onderwerp moest zijn van
deze vergelijking is gekozen de vergelijking te maken met werk van de Spaanse fotograaf Andres
Serrano (1950) en de Britse beeldhouwer Marc Quinn (1964). De nadruk ligt daarmee niet meer
geheel op het gebruik van bloed in de kunst maar op het gebruik van lichaamseigen vloeistoffen.

Blood Research (afb. 11) van Martin uit den Bogaard bestaat uit een lange reeks van aan de wand
bevestigde reageerbuisjes die gevuld zijn met runderbloed. Aan elk buisje bloed is een andere stof
toegevoegd zoals nicotine, omber of zilver waardoor het bloed een andere kleur krijgt.37 Zo ontstaat
er een wetenschappelijk palet dat te vergelijken is met het palet van een kunstschilder die in plaats
van bloed eiwitten vermengt met pigmenten om tot een mooi kleurenpalet te komen waarmee hij
zijn schilderij kan maken.

Piss Christ (afb. 12) van Andres Serrano is een cybachroom foto waarop een kleine, plastic crucifix te
zien is die in een gele vloeistof ligt. De titel suggereert dat die gele vloeistof urine is.38 Serrano zegt
dat hij met dit werk reageert op het misbruiken van religie voor eigen laaghartige doeleinden. De
provocerende voorstelling heeft ertoe geleid dat het werk door neonazi’s in 2007 is aangevallen
tijdens een tentoonstelling in Zweden. In 2011 is opnieuw schade toegebracht door een groep jonge,
katholieke activisten.39
Urineren wordt algemeen beschouwd als iets vernederends, denk bijvoorbeeld aan het schandaal
van Amerikaanse militairen die begin dit jaar over de lijken van Talibanstrijders urineerden.40

Marc Quinn maakte Self (afb. 13) van zijn eigen bloed, dat hij gebruikte om een afgietsel van zijn
hoofd mee te maken. Elke vijf jaar maakt hij deze sculptuur opnieuw met 9 liter vers bloed. Met Self
presenteert Quinn zijn eigen bloed als koopwaar, waarmee hij zich afvraagt hoe de verhouding ligt
tussen kunst en wetenschap als bloed gebruikt wordt voor beide vakgebieden.41 Het werk van Quinn
37

Videofragment: Museumgasten special. De Verbeke Foundation (deel 2), 27 februari 2010,
<http://cultuurgids.avro.nl/front/detailkunstuur.html?item=8207618> (1 mei 2012).
38

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois en Benjamin h.d. Buchloh, Art since 1900. Modernism,
antimodernism, postmodernism, Londen 2004, p. 609.
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<http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/18/andres-serrano-piss-christ-destroyed-christian-protesters>
(28 mei 2012).
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Suzanne Anker en Dorothy Nelkin 2004 (zie noot 13), p. 160.
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is moeilijk onder een noemer te vatten omdat hij gebruik maakt van een materiaal dat past bij het
materiaalgebruik van biokunstenaars, namelijk bloed. Toch is hij beter als beeldhouwer te typeren
dan als biokunstenaar omdat het hem niet gaat om het onderzoek naar levende organismen. Wel wil
hij met Self een kritiek geven op de vervagende grenzen tussen kunst en wetenschap, wat typisch
een onderwerp is dat door veel biokunstenaars gebruikt wordt.

Als de drie werken met elkaar worden vergeleken valt op dat Martin uit den Bogaard het bloed
gebruikt en presenteert als wetenschappelijk onderzoek. Het werk heet dan ook niet voor niets Blood
Research. Serrano en Quinn lijken voor hun objecten gebruik te hebben gemaakt van lichaamseigen
vloeistoffen om te provoceren en gevoelige onderwerpen ter discussie te stellen. Wanneer
bijvoorbeeld Serrano in plaats van urine appelsap had gebruikt, zou zijn werk waarschijnlijk veel
minder stof hebben doen opwaaien als dat het nu doet. Lichaamseigen vloeistoffen zijn wat dat
betreft verbonden aan bepaalde normen en waarden. Misschien wordt Blood Research ook wel als
minder provocerend beschouwd doordat er gebruik is gemaakt van runderbloed en geen
mensenbloed. Bovendien straalt dat werk iets wetenschappelijk uit, waardoor het iets serieus of
onbetwistbaars krijgt, zoals we gewend zijn van wetenschap.
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Martin uit den Bogaard vs. Damien Hirst
De keuze om Cow (afb. 14) van de Nederlander Martin uit den Bogaard (1944) te vergelijken met
Mother and Child (afb. 15) en A Thousand Years (afb. 16) van de Britse Damien Hirst (1965) ligt voor
de hand gezien het feit dat alle drie de werken bestaan uit glazen kubussen waarin (delen van) dode
koeien liggen. Hoewel alle drie de werken rond 1990 zijn gemaakt, wordt Cow tot de bio-kunst
gerekend en dat van Hirst niet. Of zijn de werken van Hirst ook bio-kunst te noemen?

Afb.14. Martin uit den Bogaard, Cow, 1990, lichaamsdelen van koe onder acht vierkante glazen stolpen, collectie Verbeke
Foundation, Kemzeke.
Afb.15. Damien Hirst, A Thousand Years, 1990, glas, staal, geverfd MDF, koeienhoofd, vliegen, larven en suiker, insecten
doodmachine en water, 208 x 400 x 215 cm.
Afb.16. Damien Hirst, Mother and Child devided, 1993, staal, glas, silicone, koe, kalf en formaldehyde oplossing, afmetingen
variabel. Collectie kunstenaar.

Martin uit den Bogaard ziet zichzelf als een materialist met een sterk ontwikkeld relativiteitsgevoel.
Hij beseft dat een mensenleven slechts een fractie is van het bestaan van de aarde. Hoewel de mens
door onderzoek, het ontwikkelen van medicijnen en met behulp van allerhande apparatuur de
levensduur van mensen probeert te verlengen, verwacht Uit den Bogaard dat de mens als soort ooit
weer zal verdwijnen. Hij ziet geen nut in het hebben van een geloof en noemt gelovigen zelfs naïef.
21

Uit den Bogaard is een wetenschapper in hart en nieren. Hij gelooft niet in dingen die je niet kunt
zien of bewijzen. Omdat de mensenziel niet is aantoonbaar is, vraagt hij zich af wat het verschil is
tussen leven en dood. Hij neemt geen genoegen met de verklaring dat iemand dood is als de ziel er
niet meer is. Zolang hij geen bevredigend antwoord krijgt van biologen, filosofen of andere
wetenschappers zal Martin uit den Bogaard zich afvragen wat het verschil is tussen leven en dood.
Deze vraag komt zichtbaar terug in zijn werk. Hij maakt veel gebruik van het ontbindingsproces van
dode dieren, waarbij stoffen veranderend door chemische reacties. 42 In enkele kunstwerken maakt
Uit den Bogaard dit veranderingsproces zichtbaar door de dode dieren met ampèremeters aan te
sluiten op een computer, waardoor geluid te horen is of een grafiek zichtbaar wordt waarop de
vrijgekomen energie te zien is. Voor Cow (afb. 14) heeft hij geen gebruik gemaakt van ampèremeters.
Toch is het ontbindingsproces goed zichtbaar omdat de acht glazen kubussen, waar alle niet eetbare
delen van een koe in zitten, van binnen beslagen zijn met condens.43 Het meest fascinerend aan het
werk van Martin uit den Bogaard is voor eigenaar Geert Verbeke (oprichter van de Verbeke
Foundation) dat het doet beseffen dat het begrip dood zoals dit algemeen geaccepteerd is, misschien
toch niet helemaal klopt.44

Damien Hirst, die bekendheid kreeg door zijn werk als curator van Freeze en als Young British Artist,
werd internationaal bekend met Mother and child devided (afb. 16) dat in 1993 voor het eerst te zien
was op de biënnale van Venetië.45 Het werk van Damien Hirst gaat veelal over de kwetsbaarheid van
het leven en kenmerkt zich door de combinatie van zowel aandacht voor de kunstgeschiedenis als
aandacht voor de Westerse esthetiek van tentoonstellen.46 Mother and Child devided, twee
doormidden gesneden koeien op sterk water, is daar een goed voorbeeld van. Het thema leven en
dood is op verschillende manieren terug te zien in het werk: enerzijds omdat een moeder leven heeft
gegeven aan haar kalf en tegelijkertijd beide dieren dood zijn, anderzijds omdat de dieren dood
moesten zodat we meer van het leven begrijpen wanneer we de dieren van dichtbij kunnen
42

Martin uit den Bogaard, De filosofie van een materialist, 2004 <http://www.martin-uit-denbogaard.blogspot.com/p/concept.html> (15 mei 2012).
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Bezoek aan Verbeke Foundation en Verbeke Gallery en ontmoeting met curator Simon Delobel op 20 april
2012.
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het interessant’, Volkskrant 16 juli 2010.
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22

bestuderen. Hirst is gefascineerd door de manier waarop in het Westen wordt omgegaan met de
dood. Hij zegt dat de dood er eigenlijk niet geaccepteerd wordt, zoals blijkt uit het wetenschappelijk
onderzoek waardoor men hoopt de dood zo lang mogelijk uit te stellen.47 In zijn werk Pharmacy
(1992), een nagebouwde apotheek, kaart hij dit fenomeen aan. Maar hoewel de dood in het Westen
onacceptabel is, is er ook sprake van een zekere morbide fascinatie voor de dood. Zijn werk A
Thousand Years (1990, afb. 15) laat zien hoe uit een dode koeienkop maden ontstaan, die vervolgens
uitgroeien tot vliegen en uiteindelijk gedood worden door een elektrische insectendoodmachine.
Toeschouwers proberen de weg te volgen die een vlieg aflegt, totdat ze uiteindelijk worden
vermorzeld door de elektrische machine.48
De westerse esthetiek van tentoonstellen is in Mother and Child devided terug te zien in de manier
waarop de twee koeien zijn gepresenteerd: precies zoals we gewend zijn van ouderwetse
natuurhistorische musea.49 Toch onderstrepen de bassins dat de echte en de virtuele ervaring van de
natuur tegenwoordig niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Natuur wordt gezien als object, dat
onder invloed van de media wordt gecreëerd. Door documentaires en natuurparken waarbij je oog in
oog kan komen te staan met wilde dieren is de natuur tot een sensatie verworden.50 Dit idee, dat de
grens vervaagt tussen de werkelijkheid en de werkelijkheid waarvan men denkt die te ervaren,
beschrijft de Franse socioloog Jean Baudrillard in zijn simulacrumtheorie.51

Hoewel het werk van Hirst niet echt tot een genre kan worden gerekend, krijgt het vaak het stempel
‘conceptuele kunst’ opgedrukt. Ook worden zijn dieren op sterk water weleens vergeleken met de
ready-mades van Marcel Duchamp (1887- 1968).52 De Nederlandse Kunstrecensent Hans den Hartog
Jager beschrijft het werk van Hirst in een artikel naar aanleiding van de grote tentoonstelling van
Hirst in Londen als een ‘commodity’, dat betekent dat een alledaags object een kunstwerk wordt
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48

Rob Bertram 2005 (zie noot 45), p. 10.
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doordat het door de kunstenaar uit de eigenlijke context wordt gehaald en binnen de muren van het
museum als kunstobject tentoon wordt gesteld.53

Maar waarom wekt het dode dier van Uit den Bogaard angst en weerzin op, terwijl voor de dode
koeien van Hirst lange rijen mensen voor het Tate Modern staan om ze te kunnen bekijken?54 Het
werk van Uit den Bogaard is zo schokkend omdat de delen van de koe verspreid over de grond lijken
te liggen doordat de kubussen niet op sokkels staan. Het werk van Hirst heeft iets heel gelikts, zoals
een reclameadvertentie. Door de precisie waarmee het bassin is gemaakt en doordat er geen spatje
bloed te bekennen is, worden de koeien totaal uit hun context gehaald en krijgen ze een sculpturale
aanblik.55

Wat Cow, A Thousand Years en Mother and Child devided met elkaar gemeen hebben is dat het de
toeschouwer laat nadenken over hun eigen rol ten opzichte van de natuur. Welke waarden worden
toegekend aan leven en dood? En welk begrip van natuur wordt gehanteerd?
A Thousand Years en Mother and Child devided van Hirst zouden tot bio-kunst gerekend kunnen
worden omdat er gebruik wordt gemaakt van levende organismen, dode dieren. Toch wordt Hirst
niet tot de bio-kunst gerekend omdat hij zichzelf niet als dusdanig profileert. Hij betreedt niet echt
het wetenschappelijke vakgebied, ondanks dat hij voor zijn dieren op sterk water hulp zal hebben
ingeschakeld van biologen of wetenschappers voor het technische aspect van deze werken.
Bovendien zijn de dieren op sterk water een onderdeel van zijn veel grotere oeuvre. Hirst legt zich
niet geheel toe op het maken van kunstwerken met levende organismen en dergelijke, maar
produceert ook schilderijen en installaties of environments die op geen enkele manier als bio-kunst
kunnen worden getypeerd. Martin Uit den Bogaard daarentegen, legt zich geheel toe op het
samenbrengen van kunst en wetenschap om het verschil tussen leven en dood te onderzoeken.
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Stelarc vs. Jake & Dinos Chapman
De door de wetenschap gecreëerde mogelijkheden om te klonen, planten en dieren genetisch te
manipuleren en de door media wijdverspreide interesse voor ‘science fiction’ heeft de aandacht van
kunstenaars gewekt.56 Hoe ziet de mens eruit als ze zelf invloed hebben op het DNA van hun
ongeboren baby’s? En wat gebeurt er als het fout gaat tijdens genetische manipulatie? Kunnen we
ons eigen lichaam vormgeven? Zowel de Australische body- en performancekunstenaar Stelarc
(1946) als de Engelse broers Jake (1966) en Dinos (1962) Chapman maakten werk waarbij
manipulatie en vervorming van het lichaam centraal staat.

Afb. 17. Operatie die Stelarc ondergaat om een oor op zijn arm te plaatsen.
Afb. 18. Stelarc, Ear On Arm, 2007/2010, bezit van de eigenaar.
Afb. 19. Jake en Dinos Chapman, Zygotic, 1997, glasvezel hars, verf, pruiken en schoenen, 170.2 x 99.1 x 119.4 cm.

Stelarc is in dit onderzoek opgenomen als biokunstenaar omdat hij zijn eigen lichaam gebruikt als
kunstwerk. Voor Ear on arm (afb. 18) heeft hij zijn eigen lichaam vorm gegeven door een prothese in
de vorm van een oor in zijn arm te plaatsen, als onderzoek naar de mogelijkheden van het lichaam.
De prothese zou later door een oor-vorm zijn vervangen dat gegroeid is van zijn eigen kraakbeen.
Omdat de oorlel gemaakt moest worden van de stamcellen van Stelarc, iets wat in Amerika verboden
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is, heeft hij de operatie laten uitvoeren in Europa. Bij een tweede operatie is een microfoon in het
oor op zijn arm geplaatst die enkele weken later al werd verwijderd vanwege infecties. Toch wilde
Stelarc opnieuw een microfoon laten plaatsen en deze aansluiten op het internet, zodat iemand aan
de andere kant van de wereld de omgevingsgeluiden van Stelarc kan horen. Op deze manier wilde hij
een nieuwe functie aan het lichaam toevoegen.57
De ingrepen die Stelarc heeft ondergaan illustreren hoe ons begrip van wat normaal is veranderd.
Door genetische manipulatie en plastische chirurgie wordt het steeds normaler om ons eigen lichaam
vorm te geven naar persoonlijke wensen.58

Jake en Dinos Chapman hebben als assistent bij Gilbert en George gewerkt, totdat ze in 1993 zelf
doorbreken als kunstenaars. Bijzonder aan het werk van deze twee heren is dat ze alles zelf maken,
als echte handwerklieden.59 Evenals bij Martin uit den Bogaard en bij Damien Hirst speelt ook bij de
gebroeders Chapman het thema van de dood een belangrijke rol. Maar ook wreedheid, barbarisme,
horror en verval zijn thema’s die veel terugkeren.60 Het werk Zygotic (1997, afb. 19) laat een aantal
aan elkaar versmolten tienermeisjes zien die, behalve sportschoenen, helemaal naakt zijn.
Met zygotisch wordt het moment aangegeven waarop twee gameten met elkaar versmelten tot een
cel, zoals wanneer een eicel wordt bevrucht door een zaadcel. Duidelijk is dat in het werk Zygotic iets
niet goed is gegaan tijdens de zogenaamde bevruchting. Het lijkt een commentaar op hoe er in de
wereld wordt omgegaan met mensen die door de samenleving worden buitengesloten vanwege een
lichamelijke afwijking. Het kan ook een horrorvoorspelling zijn op wat er gebeurt als het mis gaat met
genetische manipulatie. Ook wordt gezegd dat de broers met dit werk de problematiek rondom
kindermisbruik in de seksindustrie en modewereld willen aankaarten. Laatstgenoemde uitleg van het
werk zal bedoeld zijn voor de Zygotic-serie waarbij neuzen en monden zijn vervangen door
genitaliën.

Wat het werk van Stelarc en de gebroeders Chapman met elkaar gemeen hebben is dat beide
kunstwerken het vervormde of misvormde lichaam als onderwerp gebruiken. Suzanne Anker en
Dorothy Nelkin omschrijven de periode waarin we leven als een moment waarin het groteske gezien
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wordt als iets fascinerends en een bron voor sociale en ethische zorgen. Jake en Dinos Chapman
worden genoemd als kunstenaars die reflecteren op deze ontwikkeling door anatomische
incorrectheden en monsters in hun werk te gebruiken.61
Het grote verschil is dat Jake en Dinos Chapman kiezen voor materialen als hars en verf en dat Stelarc
zijn eigen lichaam gebruikt. Doordat Stelarc met levende organismen werkt is Ear on arm te zien als
bio-kunst. Evenals bij Marion Laval-Jeantet heeft dit kunstwerk nauwe relatie met performancekunst
omdat het hele proces, de operaties die niet zonder gevaar waren, een belangrijk onderdeel zijn van
het werk (afb. 17).

Besluit
Een nieuwe stroming in de kunst ontstaat niet zomaar, allerlei factoren van buitenaf zijn van invloed
en dat geldt ook voor bio-kunst. Wat meespeelt in het ontstaansproces zijn ontwikkelingen in de
kunstwereld: een breder begrip van kunst dat in dit geval zichtbaar werd met de tentoonstelling van
Edward Steichen in MOMA, maar ook ontwikkelingen in de wetenschap, en dan met name de
ontdekking in de jaren veertig en vijftig van hoe DNA eruitziet, hebben meegespeeld bij het ontstaan
van bio-kunst. Om een nieuwe stroming een plek te geven in relatie tot, tussen of naast en
overlappend met reeds bestaande stromingen geeft een vergelijking inzicht in verschillen en
overeenkomsten tussen wat we al kennen en wat nieuw is. Hierbij moet worden opgemerkt dat een
stroming, evenals het indelen van kunst onder bepaalde noemers, bedacht is door mensen en
daarmee niet objectief of als absolute waarheid gezien moet worden. De scheiding is een constructie
die duidelijkheid wil brengen maar die tegelijk de eigen cesuur bevraagt.
Wat bio-kunst kenmerkt is dat het gemaakt wordt door kunstenaars die begrippen als ‘leven’ en
‘natuur’ onderzoeken of opnieuw willen definiëren en dat vertalen naar een kunstwerk waarbij ze
gebruik maken van levende organismen. Marion Laval-Jeantet onderzoekt met Que le cheval vive en
moi hoe mens en dier nader tot elkaar kunnen komen. Martin uit den Bogaard wijdt zijn hele oeuvre
aan het onderzoeken van de begrippen ‘leven’ en ‘dood’ door de vrijgekomen energie tijdens
ontbindingsprocessen te gebruiken en Stelarc verbouwt zijn eigen lichaam om te onderzoeken of er
nieuwe functies aan het menselijk lichaam kunnen worden toegevoegd. Gesteld kan worden dat de
vorm die biokunstenaars kiezen om hun ideeën zichtbaar te maken overeenkomsten vertoond met
zowel performancekunst, conceptuele kunst en commoditykunst. Toch onderscheidt bio-kunst zich
als nieuwe kunstvorm, doordat het zich niet alleen binnen de museummuren afspeelt, maar ook het
vakgebied van de levenswetenschappen betreedt.
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3. Tentoonstellingen in musea

In dit hoofdstuk komen enkele tentoonstellingen aan bod waarin bio-kunst is opgenomen. Per
tentoonstelling zal worden onderzocht wat het concept van de tentoonstelling was en welk aandeel
bio-kunst daarin had. Richtlijn voor de keuze van de tentoonstellingen is dat ze het afgelopen
decennium plaats moeten hebben gevonden in een museum of museale tentoonstellingsruimte. Per
tentoonstelling zal ook gekeken worden naar de reacties en kritieken die onder andere critici,
kenners en bezoekers hebben gehad op deze tentoonstellingen. Doel van dit hoofdstuk is meer
inzicht te krijgen over de manier waarop met bio-kunst wordt omgegaan door de museumwereld.

Gene(sis): Contemporary Art Explores Human Genomics, Henry Art Gallery Seattle, Amerika (2002)
De Henry Art Gallery werd in 1927 opgericht als instituut voor hedendaagse, experimentele kunst en
richt zich op het stimuleren van nieuw werk dat op het snijvlak ligt tussen kunst en technologie.
Gene(sis): Contemporary Art Explores Human Genomics, afgekort Gene(sis), was een rondreizende
tentoonstelling die in 2002 in de Henry Art Gallery in Seattle plaatsvond en perfect past bij het
concept van dit museum. Het ‘Human Genome Project’, dat in 1990 werd gestart en bedoeld was als
internationale vereniging van laboratoria om alle genetisch materiaal van de mens in kaart te
brengen, heeft er voor een groot deel toe geleid dat in 2002 de tentoonstelling Gene(sis) plaatsvond.
Het kraken van de codes van menselijk leven had allerlei sociale, economische en ethische vragen tot
gevolg waardoor curator Robin Held besloot enkele gesprekken tussen kunstenaars, wetenschappers
en historici te organiseren. Deze gesprekken leidden tot het in het leven roepen van een werkgroep
en uiteindelijk het organiseren van de tentoonstelling Gene(sis): Contemporary Art Explores Human
Genomics. Gene(sis) was bedoeld als initiator om een publieke discussie op gang te brengen over
genetische manipulatie. Rondom de tentoonstelling werden allerlei symposia, lezingen,
rondleidingen en educatieve programma’s georganiseerd om de discussie aan te wakkeren. Aan de
hand van vijf thema’s, te weten: ‘verloren en gevonden paradigma’s’, ‘ontworpen lichamen’, ‘bioethiek en publiekspolitiek’, ‘publieke opvattingen en misopvattingen over levenswetenschappen’ en
‘het concept van esthetiek in kunst en wetenschap’ werd het publieksprogramma ingericht. De rol
van de kunstenaars was om sociaal bewustzijn te creëren. Kunst werd gebruikt als middel om het
publiek op een andere manier kennis te laten maken met een theoretisch ingewikkeld onderwerp.
Behalve bio-kunst was er ook veel fotografie, performancekunst, schilderkunst, internetkunst en
installatiekunst in de tentoonstelling opgenomen. De in totaal achtenzeventig kunstwerken werden
ingedeeld in vier thema’s om de tentoonstelling voor het publiek inzichtelijker te maken. Aan de
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hand van het thema ‘Sequence’ werd de invloed van media op het begrip genetische manipulatie
onderzocht, het thema ‘Boundary’ was gericht op het onderzoeken van grenzen en grensvervaging
tussen verschillende levende organismen, ‘Specimen’ werd gebruikt om vragen te stellen over het
eigendomsrecht van DNA en onder de noemer ‘Subject’ werden vragen gesteld over het individu,
families en menselijkheid in relatie tot genetische manipulatie.
Speciaal voor de tentoonstelling werden drie kunstwerken gemaakt: Shawn Brixey (1961) en Richard
Rinehart maakten voor het thema ‘Sequence’ Chimera Obscura (afb. 20), een grootschalige
vingerafdruk die werd samengesteld door internetbezoekers. Family Tree II van Jill Reynolds (1956)
past bij het thema ‘Subject’ omdat het laat zien dat de genomen van muizen en fruitvliegjes
verassend veel overeenkomen met menselijke genomen. Het werk bestaat uit een serie
kweekglaasjes die rondom een ‘levensboom’ met elkaar in contact staan. Ook Paul Vanouse maakte
voor de tentoonstelling een nieuw werk, getiteld Relative Velocity Inscription Device, waarin hij zijn
eigen DNA vergelijkt met dat van zijn vader, moeder en zus om te achterhalen welk DNA het sterkst
is. Evenals het werk van Reynolds past dit werk bij het thema ‘Subject’ omdat het DNA van een
familie onderzocht werd.

Afb. 20. Shawn Brixey en Richard Rinehart, Chimera Obscura, 2000, installatie.
Afb. 21. Margi Geerlinks, Twins, 2000, Fuji chroom op perspex en dibond.

Hoewel niet speciaal voor de tentoonstelling gemaakt presenteerde ‘Critical Art Ensemble’ ook een
nieuw werk: Gen Terra, een roulettespel met transgenetisch materiaal dat wordt beschouwd als het
meest provocatieve en controversiële werk in de tentoonstelling. Door het publiek deel te laten
nemen aan hun projecten onderzoekt dit kunstenaarscollectief de angsten van mensen ten opzichte
van de wetenschap. Het publiek was vooral bang bloot te worden gesteld aan gevaarlijke bacteriën.
Andere deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling waren de Nederlandse fotografe Margi
Geerlinks (1970) (afb. 21) die een foto tentoonstelde van tweelingzussen die elkaar opmaken om
29

tekenen van ouderdom te doen vervagen, de Amerikaanse Catherine Chalmers (1957) die labdieren
fotografeert (afb. 22) en Maira Kalman (1949) die No-Die ontwierp, een koffiebekerreclame met
slogans als “Why not live forever?”. 62

Afb. 22. Catherine Chalmers, Rhino (uit de serie ‘Genetically Engineered Mice’), 2000, c-print, 30 x 40 cm.

Het probleem met tentoonstellingen als Gene(sis) is dat het museum als plek niet altijd geheel
geschikt is voor bio-kunst. Allerlei regels en wetten schrijven voor dat bepaalde stoffen of
organismen niet in het museum thuishoren of überhaupt een laboratorium niet mogen verlaten.
Hierdoor kon Genesis (1999) van Eduardo Kac niet helemaal worden getoond zoals het door Kac was
bedacht, de E.Coli bacteriën werden vervangen door oude opnames.63
Wat als een misser van de tentoonstelling wordt gezien is het feit dat de dialoog tussen kunstenaars
en wetenschappers niet genoeg is uitgeput. Als er meer aandacht was besteed aan het
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samenwerkingsproces tussen kunstenaars en wetenschappers, dan was er waarschijnlijk meer
informatie beschikbaar gewest over hoe er wordt samengewerkt, hoe kennis wordt overgedragen en
hoe een kunstwerk in het laboratorium tot stand komt.64

L’art biotech, Le Lieu Unique Nantes, Frankrijk (2003)
In wat vroeger de LU koekjesfabriek van Nantes was, huist sinds 2000 Le Lieu Unique. Onder leiding
van Jean Blaise is de voormalige koekjesfabriek omgetoverd tot een plek waar kunst en leven in
elkaar over lopen. Naast een tentoonstellingsruimte zijn er een concertzaal, ateliers, een bar, een
hammam en een boekenwinkel te vinden.65 In 2003 werd in Le Lieu Unique de tentoonstelling L’art
biotech georganiseerd onder leiding van curator Jens Hauser, die naast curator ook filmmaker en
schrijver is en zich toelegt op het onderzoeken van de wisselwerking tussen kunst en technologie.66
De keuze om L’art biotech in LU plaats te laten vinden is niet helemaal toevallig aangezien dit
instituut bekend staat om haar riskante, dubieuze en niet altijd geliefde tentoonstellingen. 67 L’art
biotech wordt wel gezien als de eerste tentoonstelling die volledig gewijd is aan bio-kunst. Eerdere
tentoonstelling als Ars Electronica's Life Science (1999) en Paradise Now: Picturing the Genetic
Revolution (2000) in de Exit Art Gallery te New York waren voorlopers en dienden als voorbeeld voor
Hauser, maar waren nog niet gericht op het tentoonstellen van levende organismen.68
Een van de belangrijkste deelnemende kunstenaars aan deze tentoonstelling is Eduardo Kac, die
weleens wordt beschreven als de vader van de bio-kunst. Bij de opening prijkt een grote poster van
de groene GFP-bunny (afb. 5) aan de gevel en bij binnenkomst is Genesis, welke in de inleiding van dit
onderzoek is toegelicht, één van de eerste werken die de bezoeker tegenkomt. Met Genesis wordt de
vraag gestel of alle wetenschappelijke kennis ook daadwerkelijk in praktijk moet worden gebracht.
De titel van het werk refereert aan het stuk in de Bijbel waarin staat dat mensen heersen over het
leven op de aarde, in de lucht en in de zee, een onderwerp dat in de bio-kunst wordt onderzocht,
bevraagd en bekritiseerd.69
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Ook de Amerikaanse Chrissy Conant (1963) stelde met Chrissy Caviar® de vraag of het inderdaad de
mens is die beschikt over de oorsprong van het leven en vraagt zich af hoe men daar mee om zou
moeten gaan. Voor Chrissy Caviar® heeft de kunstenares zichzelf hormonaal laten behandelen zodat
ze tijdens haar ovulatie niet één maar twaalf eitjes produceert, net zoveel als in een doosje eieren
dat te koop is bij de supermarkt. Vervolgens zijn deze eitjes per stuk verpakt in een glazen potje met
etiket dat qua vormgeving sterk overeenkomt met de potjes waarin kaviaar wordt verkocht. Het
enige verschil is dat de foto van een vis is vervangen door een foto van de kunstenares (afb. 23).
Conant maakte de link met kaviaar omdat deze eitjes van de steur als luxueuze delicatesse worden
beschouwd. Conant wil dit overtreffen en hoopt dat haar eitjes nog exclusiever worden. Geheel in de
stijl van ei-donor sites waarop vrouwen hun eicellen aanbieden heeft Conant een site ontworpen
voor Chrissy Caviar® waarop ze onder andere persoonlijke, medische en familiaire gegevens
vermeldt. Haar eicellen, de oorsprong van mogelijk nieuw leven, maakt Conant tot verkoopwaar en
kunstobject, een commodity. Conant beslist zelf wat ze met haar eigen lichaam doet, maar geeft
tegelijkertijd ook anderen de mogelijkheid te beslissen over haar genen die verpakt zitten in een
potje Chrissy Caviar®70

Afb. 23. Chrissy Conant, Chrissy Caviar, etiket voor glazen potje met menselijke eicel.
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Afb. 24. The Tissue Culture and Art Project, Disembodied Cuisine, 2000.

Een ander veelbesproken bio-kunstproject dat te zien was tijdens L’art biotech is Disembodied
Cuisine (afb. 24) van de Australische kunstenaars Oron Catts, Ionat Zurr en Guy Ben-Ary, beter
bekend als ‘The Tissue Culture and Art Project’. Zij creëerden een semi-levend weefsel in de vorm
van een steak die gemaakt was uit spierweefsel van kikkers. Tijdens de tentoonstelling in 2003 werd
dit weefsel geflambeerd en geconsumeerd door een groep genodigden.71 Omdat het dier dat
gebruikt is voor weefsel blijft leven presenteert ‘The Tissue Culture and Art Project’ dit werk als een
oplossing voor vegetariërs om toch vlees of proteïnerijk voedsel te kunnen eten. Daarnaast is dit
economisch verantwoord stellen ze, omdat er veel minder dieren hoeven te worden ingezet voor de
slacht en er daardoor ook minder voedsel voor de dieren nodig is. De kunstenaars geven toe dat het
onwennig is voor mensen om iets te eten waar mee ‘geknoeid’ is. Daarnaast zijn ze bang dat
wanneer semi-levend voedsel wijdverspreid op de markt wordt gebracht, dit uiteindelijk
geëxploiteerd zal worden.72 Uiteindelijk gaat ook dit werk, net als Genesis van Eduardo Kac, over de
vraag wie voor God mag spelen. Mensen nemen geen genoegen met het feit dat bepaalde bronnen
uitgeput raken en gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om zelf voedsel te creëren.
Andere deelnemende kunstenaars aan L’art biotech waren Marta de Menezes (1975), Joe Davis
(1951), George Gessert (1944) en het kunstenaarsduo Art Orienté Objet.
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Hauser verwachtte van tevoren dat de tentoonstelling sommige bezoekers boos zou maken vanuit
een gevoel van onbegrip. Dit onbegrip wordt versterkt door het feit dat veel van de biokunstenaars
hulp inschakelen van wetenschappers.73 Eenzelfde discussie ontstaat dan zoals die ook wordt
gevoerd over de zeefdrukken van Andy Warhol (1928-1987) of over de ‘spotpaintings’ van Damien
Hirst (1965), om maar enkele voorbeelden te noemen van kunstwerken die ook niet door de
kunstenaars zelf gemaakt zijn. Opnieuw brandt dan de discussie los over wat kunst is. In een artikel
uit 2005 schrijft Hauser dat de term bio-art verwarrend en niet toereikend genoeg is. Bijna
gefrustreerd en geërgerd maakt hij de opmerking dat de impressionistische schilderijen van Monet
toch ook niet ‘waterlelie-kunst’ genoemd worden. Vervolgens schrijft hij dat het volgens hem niet
alleen het medium is dat ervoor zorgt of iets bio-kunst is, maar dat het een vorm van kunt is die de
mechanismen van het leven onderzoekt en manipuleert.74 Dit idee van Hauser, dat zoals eerder
beschreven ook wordt aangehangen door Suzanne Anker en Dorothy Nelkin, geeft ruimte aan kunst
die in dit onderzoek niet getypeerd wordt als bio-kunst. Robert Mitchell schrijft dat mede door L’art
biotech het idee is ontstaan dat alle werken die inhoudelijk, materieel of formeel te maken hebben
met levenswetenschappen tot bio-kunst gerekend kunnen worden.75

Alter Nature: we can, Z33 Hasselt, België (2011)
Alter Nature: We Can, onder leiding van curator Karen Verschoor, is een tentoonstelling uit een serie
van vier, waarbij door Z33 is samengewerkt met het Modemuseum Hasselt en CIAP in samenwerking
met MAD-Faculty, UHasselt, VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), KULeuven en bioSCENTer. In
dit onderzoek zal alleen de tentoonstelling bij Z33 beschreven en geanalyseerd worden. Z33 is een
instelling voor hedendaagse kunst dat sinds 2002 tentoonstellingen organiseert rondom actuele,
maatschappelijke thema’s. Daarnaast organiseert Z33 kunstprojecten in de openbare ruimte en
werken ze als curator voor tentoonstellingen op andere locaties, zoals voor ‘Food Forward’ in Stroom
Den Haag.
Natuur is het centrale thema van de tentoonstelling Alter Nature: We Can. Het doel van de
tentoonstelling is het begrip natuur te onderzoeken: Hoe verhoudt de mens zich tot de natuur? En op
welke manier manipuleert de mens de natuur door bijvoorbeeld genetische manipulatie? Door de
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Afb. 25. Driessens en Verstappen, Morphoteque#9, 1997, gips en verf, 32 onderdelen, collectie: Anne Marie en Sören.

Afb. 26. Adam Zaretsky, Transgenic Orange Pheasant project, 2008.
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kunstwerken van verschillende internationale hedendaagse kunstenaars in te delen in drie groepen
poogt Kim Verschoor overzichtelijkheid te creëren. De eerste groep kunstwerken is bedoeld om het
begrip natuur af te bakenen, maar bevat geen bio-kunst. Werk van de Amerikaanse
installatiekunstenaar Mark Dion (1961) en de Belg Hans op de Beeck (1969) wordt tot deze groep
gerekend. Het tweede deel is gericht op hoe en waarom natuur vanuit esthetisch oogpunt wordt
gemanipuleerd. In deze ruimte is werk te zien van onder andere Reinier Lagendijk (1969), het
kunstenaarsduo Driessens (1963) en Verstappen (1964) en kunstenaar en wetenschapper Nathalie
Jeremijenko (1966). Tot slot is er een groep werken te zien dat als thema niet het manipuleren, maar
het ontwerpen van natuur in zich draagt. Kunstenaars in deze groep worden gezien als ingenieur of
designer, zoals Adam Zaretsky (1968).
Het begrip bio-kunst wordt in de tentoonstellingscatalogus uitgelegd als kunst waarbij een biologisch
proces het middel is, en niet de referent. Deze uitleg wordt ook in dit onderzoek gehanteerd.
Verderop in de catalogus staat dat in de tentoonstelling natuur de referent is, en niet het middel.
Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het in deze tentoonstelling niet alleen draait om bio-kunst. Een
voorbeeld van een kunstwerk dat wel refereert aan de manipulatie van natuur maar deze niet
gebruikt als middel is Mobile Wilderness Unit – Wolf (afb. 28) van Mark Dion. Deze installatie bestaat
uit een aanhangwagen waarop een tafereel is gemaakt van een opgezette wolf in zijn natuurlijke
omgeving. Dit verrijdbare stukje natuur is een verwijzing naar het vertrek en zelfs bijna de uitsterving
van wolven in West-Europa en Noord Amerika door toedoen van de mens. Met dit werk bekritiseert
Dion de negatieve invloed van de mens op de natuur. Ook Hans op de Beeck refereerde met Secret
Garden (2003-2010) naar de invloed van mensen op de natuur maar gebruikte hier ook geen
wetenschappelijke middelen voor. Secret Garden is een representatie van een stadstuin dat volgens
hem het ultieme symbool is van de menselijke drang om de natuur naar eigen hand te zetten. Het
Amsterdamse kunstenaarsduo Driessens en Verstappen refereert met Morphoteque#9 (afb. 25) aan
selectieve kweekmethodes die gebruikt worden om zo mooi en uniform mogelijke wortels te
kweken. De vormen van de tweeëndertig met gips gemaakte wortels zijn gebaseerd op de vormen
van wortels die zijn afgekeurd in distributiecentra. Dit werk toont dat wat mensen ook doen, de
natuur haar eigen wetten kent. Hoewel genetische manipulatie het onderwerp van Morphoteque#9
is, wordt er geen gebruik gemaakt van genetisch materiaal waardoor het niet tot bio-kunst wordt
gerekend. De Amerikaanse bioloog en kunstenaar Adam Zaretsky is een van de weinige kunstenaars
in deze tentoonstelling die wel genetische manipulatie voor zijn kunstprojecten gebruikt.76 In
samenwerking met de Universiteit van Leiden heeft Zaretsky onderzoek gedaan naar het
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manipuleren van fazanten. Met het Transgenic Orange Pheasant project (afb. 26) wilde Zaretsky een
oranje fazant creëren die bedoeld was voor de Koninklijke jacht. In een brief stelde hij kroonprins
Willem-Alexander op de hoogte van dit kweekprogramma. Op deze humoristische manier weet
Zaretsky gevoelige onderwerpen rondom genetische manipulatie aan te snijden.77 Er kan niet
ontkent worden dat het vreemd is dat men zich niet bekommert om de manipulatie van wortels,
maar wel om de manipulatie van fazanten. Hoe komt dat? In Alter Nature: We Can komen vragen als
deze aan bod. Uit reacties van bezoekers blijkt dat een aantal van de tentoongestelde werken als
schokkend werden ervaren. Om welke werken het gaat is onbekend. 78 Ook werd in een recensie een
compliment gemaakt voor de goede dosering van kunstwerken, waardoor er een evenwichtige
tentoonstelling tot stand is gekomen. Dat de deelnemende kunstenaars eerder politieke en sociale
kwesties rondom genetische manipulatie tonen dan er een oordeel over vellen wordt als positief
ervaren.79 Duidelijk is dat Karen Verschoor erin is geslaagd een evenwichtige, inhoudelijke en
kritische tentoonstelling te maken die mensen aan het denken heeft gezet. Alter Nature: We Can kan
waarschijnlijk het best beschouwd worden als een moment van reflectie op destijds gaande
ontwikkelingen binnen de kunst, wetenschap en natuur en de daaraan gerelateerde sociale en
politieke kwesties die nog niet zijn opgelost.

Ja Natuurlijk, Hoe kunst de wereld redt, Gemeentemuseum Den Haag, Nederland (2013)
Ja Natuurlijk, een kunstmanifestatie die georganiseerd wordt door Stichting Niet Normaal en het
Gemeentemuseum Den Haag, zal in 2013 plaatsvinden. Toch is er vanwege het uitgebreide,
gepubliceerde concept al veel bekend over hoe de tentoonstelling vorm wordt gegeven. Er is bewust
gekozen Ja Natuurlijk niet een tentoonstelling maar een manifestatie te noemen omdat de
organisatie een standpunt duidelijk wil maken, namelijk: ‘wie of wat bepaalt wat natuurlijk is?’ Hoe is
de relatie tussen mens en dier, mens en natuur en mens en leefomgeving? Onder leiding van
schrijver, curator en kunsttheoreticus Ine Gevers, die bekend werd met de tentoonstelling Niet
Normaal in de Beurs van Berlage Amsterdam in 2010, hoopt de organisatie met deze manifestatie
een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Zonder belerend te zijn willen ze laten zien hoe de
mens omgaat met natuur en hoe dat beter kan. Gevers stelt dat ‘groen’ een label of zelfs een lifestyle
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is geworden. Duurzaam is hip. De consument laat graag zien dat ze milieuverantwoord bezig is en
producenten spelen daar handig op in.80 Toch is er ook een tegenbeweging zichtbaar, een
zogenaamde ‘postmilieubeweging’ die wijst op het verkapte beeld dat er bestaat over de natuur. Ine
Gevers gebruikt voor haar concept de ideeën van de Sloveense filosoof Slavoj Zizek (1949) die schrijft
dat de natuur als ding gezien wordt. Velen denken nog steeds dat dit ding, de natuur, te repareren is
en gekoesterd moet worden, een romantische opvatting.81 Het besef dat mensen onderdeel zijn van
die natuur leeft nog niet, de mens plaatst zichzelf buiten die natuur. Maar biogenetisch gezien
blijken mens en natuur op moleculair en atomair niveau in elkaar op te gaan.
Vragen over wat natuur is en wie dat bepaalt komen aan bod in de tentoonstelling Ja Natuurlijk. Het
doel van de tentoonstelling is om verwarring te veroorzaken, discussies op gang te brengen en
alternatieve denkwijzen aan te bieden om zo het begrip natuur opnieuw te definiëren. Om dit te
bereiken is voornamelijk gekozen voor internationaal opererende hedendaagse kunstenaars die
onderzoek doen, verandering nastreven en sociale betrokkenheid belangrijk vinden. Veel van de
kunstenaars begeven zich op het terrein van transgenetische kunst, biomedia en sociaal/ecologische
kunst. Enkele voorbeelden van deelnemende kunstenaars zijn: Jimmy Durham (1940), Allan Sekula
(1951, afb. 27), Roy Villevoye (1960), Mark Dion (1961, afb. 28), Critical Art Ensemble, Koert van
Mensvoort (1974), Marta de Menezes (1975) en Natalie Jeremijenko (1966).82 Vreemde eend in de
bijt is Damien Hirst (1965) die, zo op het eerste gezicht, te clean of te esthetisch werk lijkt te maken
in vergelijking tot de anderen. De belangrijkste reden voor zijn deelname is dan ook van commerciële
aard: een groot publiek trekken. Daar achteraan wordt genoemd dat zijn werk, dat aan het begin van
de tentoonstelling zal worden geplaatst, ook bedoeld is om te shockeren en een statement te maken.
Zeer waarschijnlijk zal van hem een dier op sterk water worden getoond, bijvoorbeeld Mother and
Child devided (afb.17).83
Er worden verschillende middelen ingezet om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Zo is er een
grootschalig educatieproject opgezet waarmee zij 7.500 leerlingen tussen de 10 en 18 jaar willen
bereiken. Ook is een Haagse kunstenaar uitgenodigd om een project uit te voeren met mensen in de
wijk. Daarnaast wordt samengewerkt met Stroom in Den Haag en Casco Utrecht, twee instituten die
zich eerder al hebben beziggehouden met thema’s als milieu en duurzaamheid.
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Afb. 27. Allan Sekula en Noël Burch, The Forgotten Space, 2010, film essay/ documentaire, 112 min.
Afb. 28. Mark Dion, Mobile Wilderness Unit – Wolf, 2008, verschillende technieken, 274 x 148 x 294 cm, collectie Georg
Kargl, Vienna.

De vraag is nu welke rol bio-kunst inneemt in deze geëngageerde tentoonstelling? Zo ver als nu
bekend is, zal bio-kunst worden ingezet om de problematiek rondom ecologische vraagstukken aan
te wakkeren. Het helpt dat bio-kunst daadwerkelijk werkt met levende materialen als planten en
organismen. Een schilderij dat de gevaren van menselijk gedrag ten opzichte van de natuur laat zien
heeft waarschijnlijk minder impact, omdat bij een schilderij formele aspecten als compositie en
kleurgebruik meespelen. Dit betekent niet dat een bio-kunstwerk niet mooi kan zijn, maar het is wel
zo dat het verband met de natuur duidelijker zichtbaar is omdat het onderwerp tegelijkertijd ook het
materiaal van het kunstwerk is.
Omdat deze tentoonstelling nog plaats moet vinden zijn er geen kritieken geschreven over Ja
Natuurlijk. Wel hebben de makers zelf een voorspelling gemaakt van de mogelijke kritieken. Ze
schrijven te rekenen op veel support van kunstenaars en deskundigen, maar zijn bang dat de
kunstwerken niet goed overkomen op het grote publiek. Reden voor die angst is dat er geen
traditionele schilderijen of sculpturen worden getoond, maar abstracte, conceptuele installaties. Ook
zijn ze zich bewust dat het doel om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen misschien iets te
ambitieus is. Anderzijds zien ze wel de mogelijkheid om deze manifestatie uit te laten groeien tot een
beweging. Hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk niet gedoeld op een kunstbeweging, maar op een
sociaal en politiek geëngageerde beweging waarbij natuur hoog op de agenda staat.
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Besluit
Het tentoonstellen van levende organismen behoeft een andere aanpak dan het tentoonstellen van
bijvoorbeeld schilderijen, sculpturen of foto’s. Om die reden hebben de makers van Ja Natuurlijk de
hulp ingeroepen van een bioloog, zodat hij advies kan geven over praktische zaken zoals de
verzorging van planten en dieren.84 Wat het tentoonstellen van bio-kunst bemoeilijkt is dat het
museum of de galerie te maken krijgt met ethische kwesties en procedures. Elk instituut dat
menselijke lichaamsstoffen wil tonen moet beschikken over een zogeheten ‘Human Tissue License’,
een verklaring waarin staat dat het instituut hiervoor toestemming heeft, zodat ethische afspraken
worden gewaarborgd.85 Door dit soort regels kon Genesis (1999) van Eduardo Kac tijdens de
tentoonstelling Gene(sis) niet in vol ornaat worden getoond.
L’ Art Biotech wordt meer dan eens beschouwd als de eerste bio-kunsttentoonstelling omdat er
kunstwerken met levende organismen in waren opgenomen. De curator van deze tentoonstelling,
Jens Hauser, is echter de mening toebedeeld dat het niet alleen het medium is dat ervoor zorgt of
iets bio-kunst is, waardoor hij ook veel niet-bio-kunst toonde. De opvatting van Hauser, die door een
groot publiek is overgenomen, heeft wellicht bijgedragen aan de tweedeling in opvattingen over biokunst. In Alter Nature: We Can is wel uitgegaan van dezelfde opvatting over bio-kunst als in dit
onderzoek, namelijk dat het van het medium afhangt of iets bio-kunst is of niet.
Wat opvalt bij de in dit hoofdstuk besproken tentoonstellingen is dat in alle gevallen bio-kunst wordt
gebruikt als middel om een publieke discussie op gang te brengen over het ontstaan en manipuleren
van leven. Nu de code van het leven gekraakt is, door de ontdekking van DNA, is de mens in staat
nieuwe vormen van leven te creëren of bestaand leven te manipuleren. De vraag is of deze kennis in
alle gevallen in praktijk moet worden gebracht? Heeft de mens het recht de wetten van de natuur
om te buigen? Het begrip natuur is een veelvoorkomend thema dat in tentoonstellingen waarin biokunst is opgenomen wordt onderzocht. Bio-kunst lijkt te worden ingezet voor thematische
tentoonstellingen waarin bovenstaande vragen onderzocht worden, zonder dat er altijd een stelling
wordt ingenomen door de biokunstenaars over wat goed en fout is.
Wellicht omdat bio-kunst nog niet gezien wordt als aparte stroming in de kunst, krijgt het tot nu toe
geen eigen plek in musea en wordt het vooral als ondersteuning in thematische tentoonstellingen
gebruikt. Maar misschien is het museum ook wel niet de juiste plek voor bio-kunst en moet ergens
anders worden gezocht naar een plek waar bio-kunst wel een als een opzichzelfstaande stroming
wordt gezien?
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4. Niet-museale platforms voor bio-kunst
Omdat bio-kunst zich begeeft op het gebied van zowel kunst als wetenschap, is het voor de hand
liggend dat deze kunstvorm zich niet alleen manifesteert in de museumwereld. In dit hoofdstuk
komen enkele platforms en instituten aan bod die als doel hebben bio-kunst te tonen of die een
samenwerking tussen kunst en wetenschap nastreven. Er wordt gepoogd inzicht te krijgen in welke
niet-artistieke instituten er bestaan als platform voor de biokunstenaar om zo te achterhalen of er
een groot draagvlak is voor bio-kunst buiten de museumwereld.

De Verbeke Foundation en Gallery, België
Kunstverzamelaar Geert Verbeke (1953) begon zijn collectie met het verzamelen van sculpturen uit
de jaren vijftig en zestig. Daarna, na het kopen van een collage van Jean Jacques Gaillard, verzamelde
hij alleen nog collages van Belgische avant-gardekunstenaars als Paul Joostens, George Herbiet en
Henri van Straten. In 2007 verbouwde hij zijn transport- en overslagbedrijf tot een centrum voor
hedendaagse kunst, waarbij hij het Kröller Müller Museum en Museum Insel Hombroich voor ogen
had. Over zijn verzameling bio-kunst zegt Geert Verbeke dat hij dat daar in de museumwereld geen
plek voor is. En misschien is dat wel beter ook, aangezien bio-kunst uit zijn context wordt gehaald
wanneer het binnen vier witte muren tentoon wordt gesteld, aldus Verbeke.

Afb. 29. Artists in residence-ruimte, binnenruimte van de Verbeke Foundation.
Afb. 30. Joep van Lieshout, CasAnus (hotelkamer) 2007, polyester, 10 meter lang, Verbeke Foundation.
Afb. 31. Deel van de overdekte tentoonstellingsruimte van de Verbeke Foundation.
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De Verbeke Foundation moest een plek worden waar cultuur en natuur elkaar ontmoeten (afb. 29,
30, 31).86 Dit idee is logisch wanneer duidelijk wordt dat Verbeke de opleiding van tuin- en
landschapsarchitect heeft gevolgd.87 Het enorme terrein van 140.000 m², bestaande uit een binnenen buitenruimte, laat zich het best typeren als combinatie van een braakliggend terrein, een werk- en
opslagplaats, het Naturalis Museum en een experimentele tentoonstellingsruimte.
In de buitenruimte zijn verschillende grote objecten te vinden die niet zozeer als bio-kunst zijn te
typeren, maar wel verband houden met de natuur. Zo is er onder meer een beeldengroep van de
Belgische kunstenaar Ronald de Winter (1956) te vinden en een uitvergrote darm van Joep van
Lieshout (1963) welke dient als hotelkamer.
In de binnenruimte zijn werken te vinden van onder andere de Portugese kunstenaar Marta de
Menezes (1975) die een nieuw patroon op de vleugels van vlinders creëert, de Belgische Jan Fabre
(1958) die een ruimte heeft gevuld met grafstenen waarop namen en geboorte- en sterfdata van
insecten staan, de Nederlander Martin uit den Bogaard (1944) die de vrijkomende energie van dode
dieren gebruikt om lampen mee te laten branden en de Nederlander Stan Wannet (1977), artist in
residence, die een opgezet konijn laat schrijven.88
Dat dit konijn niet meer schrijft omdat de elektriciteit vervangen moet worden deert Verbeke niet.
Ook de Hamstergenerator (2009, afb. 33) van Wannet ziet eruit of dat het net van zolder is gehaald.
De dode hamsters lijken elk moment in stof uit elkaar te kunnen vallen. Het geheel doet verouderd
en niet onderhouden aan, onder het mom dat De Foundation geen oase wil zijn.89 Dankzij de
informatiebordjes bij alle werken krijgt het geheel toch een enigszins museaal karakter. Veel van de
kunstwerken lijken toevallig naast elkaar geplaatst, zonder vooropgezet plan. In veel gevallen is voor
de plaatsing van de werken rekening gehouden met praktische zaken: zo zijn de levende kippen van
Koen van Mechelen en de vlinders van Marta de Menezes in de kas te vinden waar gras groeit en
veel licht naar binnen valt. De installatie van de Belg Steven Tevels (1972), Aardappel electrolyse
labyrint BIOenergy (2011, afb. 32) is juist in de entreehal te vinden omdat het werk hoge, brede
muren nodig heeft. Tevels werk bestaat namelijk uit een enorme hoeveelheid aardappelen die op
plankjes liggen en met koperdraad aan elkaar zijn verbonden, waardoor energie wordt geleverd om
Led-lampen te verlichten.
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Afb. 32. Steven Tevels, Aardappel electrolyse labyrint BIOenergy, 2011, aardappels en koperdraad, Verbeke Foundation.
Afb. 33. Stan Wannet, Hamstergenerator, 2009, dode hamsters en diverse materialen, Verbeke Foundation.

Curator Simon Delobel stelt dat de Verbeke Foundation geen kunstmuseum is. Allereerst
onderscheidt het zich van een gemiddeld museum doordat het op geen enkele manier financiële
steun van buitenaf ontvangt en daarmee volledig zelfvoorzienend is. Ten tweede stelt de Verbeke
Foundation voornamelijk moeilijk te conserveren kunstwerken tentoon die gemaakt zijn van
bijvoorbeeld levende organismen, dieren, algen en planten terwijl een museum juist gericht is op het
aankopen van kunstwerken volgens een strak aankoopbeleid om deze vervolgens tot in de
eeuwigheid te conserveren en exposeren.
Een voorbeeld van moeilijk te conserveren kunst is het Cosmopolitan Chicken Project van de Belg
Koen van Mechelen (1965). Door vermenging van alle kippenrassen is Van Mechelen bezig een
universele oerkip te kweken, als metafoor voor de multiculturele samenleving. Op verschillende
plekken in de Foundation zijn kippenhokken te vinden (afb. 34). Praktisch gezien kan zoiets nooit
langdurig in een museum verblijven omdat de kippen elke dag gevoed moeten worden.
Toch krijgt het kippenproject van Van Mechelen een museale status in de Verbeke Gallery (afb. 35).
Deze galerie, gevestigd in het centrum van Antwerpen, toont een aantal werken van aan de
Foundation verbonden kunstenaars. Door een aantal ingelijste tekeningen van kippen aan de witte
wanden op te hangen, twee opgezette kippen op sokkels, een videoscherm en een prijslijst bij de
ingang (voor €20.000 is een opgezette oerkip van Van Mechelen te koop) lijken de kippen ineens
prima te passen in een museale, of toch meer klassieke tentoonstellingssetting.90 91
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Afb. 34. Koen van Mechelen, Cosmopolitan Chicken Project (levende kip), 1999, Verbeke Foundation.
Afb. 35. Koen van Mechelen, Cosmopolitan Chicken Project (opgezette kippen), 1999, Verbeke Gallery.

De Verbeke Foundation wil een plek in beweging zijn die constant bezig is met vernieuwing. Dit laat
zich goed illustreren aan de hand van de dinosauriërs van de Belgische Quinte Ridz. Voor een
tijdelijke tentoonstelling elders maakte Ridz twee dinosauriërs van houten kerkstoelen. Toen deze
tentoonstelling ten einde liep was geen plek meer voor de twee beelden. Dankzij een oproep op
televisie heeft Geert Verbeke de dino’s kunnen redden en zijn ze een tijd lang tentoongesteld in
Kemzeke (afb. 36).92 Inmiddels zijn de dinosauriërs toch gesloopt en liggen de overblijfselen verloren
in een hoek van de kassen (afb. 37). Dat deze overblijfselen zo in een hoek liggen draagt bij aan het
gevoel dat alles in de Foundation onvoltooid is, in beweging is of enigszins provisorisch in elkaar
steekt. Ogenschijnlijk passen de dinosauriërs totaal niet bij het concept van de Foundation omdat het
werk niets te maken heeft met groeiprocessen of levende organismen. De persoonlijke belangstelling
van Geert Verbeke is de reden dat deze werken hier te zien zijn. Het opnemen van de dinosauriërs in
de collectie onderstreept dat verzamelaar Verbeke zich weinig aantrekt van iets als een
collectiebeleid.
Maar als er geen collectiebeleid is, op welke grond worden de werken dan geselecteerd? En wat wil
de Verbeke Foundation nu eigenlijk bereiken? In de eerste plaats is de Foundation ontstaan vanuit de
persoonlijke interesse, de verzameldrift en het ondernemersplezier van Geert Verbeke. Toch is
duidelijk zichtbaar dat er niet zomaar in het wilde weg wordt verzameld, maar dat er grote
belangstelling is voor alles wat te maken heeft met natuur. Voor Simon Delobel hebben de werken
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Afb. 36. Quinte Ridz, Dinosauriers, houten kerkstoelen, Verbeke Foundation.
Afb. 37. Quinte Ridz, Dinosauriers in verval, houten kerkstoelen, Verbeke Foundation.

bij Verbeke met elkaar gemeen dat ze ons doet nadenken over de positie van de mens in de wereld.
Bio-kunst stelt volgens hem vragen over wat het leven is. Delobel ervaart dat bio-kunst tot op heden
voorbestemd is voor een selecte groep mensen en hij vraagt zich openlijk af hoe lang bio-kunst het
vol zal houden in de huidige kunstwereld.93 Geert Verbeke ziet ook dat museumdirecteuren weinig
tot geen interesse hebben in wat de Verbeke Foundation doet. Volgens hem heeft dat deels te
maken met afgunst, de Foundation ontvangt tenslotte geen subsidie. Ook geeft Verbeke toe dat hij
andersom ook niet geïnteresseerd is in wat de kunstwereld doet.94 Daardoor en door zich teveel te
richten op zijn eigen ideeën zet hij zichzelf misschien wel buitenspel. Of het is juist prijzenswaardig te
noemen.

Lawangwangi Science and Art Estate, Indonesië
Dr. Andonowati, hoogleraar wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Bandung en docent
mathematische wetenschappen aan de Universiteit Twente, opende in 2010 de deuren van haar
Science and Art Estate in Indonesië (afb. 38). Andonowati beheert een landgoed van achtduizend
vierkante meter waarop twee instituten gevestigd zijn: ArtSociates en LabMath Indonesia.
Eerstgenoemde is een instituut voor hedendaagse kunst en bij Labmatch Indonesia werken
wetenschappers aan berekeningen en simulaties van aan water- en golfgerelateerde problemen. In
een interview stelt Andonowati duidelijk dat wat ze heeft opgebouwd geen galerie of museum is,
maar meer weg heeft van het concept van een Science Park, waar plek is voor onderzoek en waar
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Bezoek aan Verbeke Foundation en Verbeke Gallery en ontmoeting met curator Simon Delobel op 20 april
2012.
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Karolien Knols 2010 (zie noot 44).
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uitvindingen vanuit commercieel oogpunt worden geëtaleerd zodat de instelling winstgevend wordt.
Een voorbeeld van een dergelijk winstgevend initiatief is de Bandung Contemporary Art Award
(BaCAA), die verbonden is aan veilinghuis Sotheby’s en welke inmiddels is uitgegroeid tot de grootste
kunstprijs voor hedendaagse kunst in Indonesië.
Het eigenlijke doel van het Art Estate in Indonesië is een wisselwerking tussen kunst en wetenschap
te bevorderen. Omdat dit hele initiatief een experiment is, is nog niet zeker hoe dit alles uit gaat
pakken. Dit experimentele karakter laat zich goed illustreren aan de hand van de samenwerking
tussen Indonesische kunstenares Christine Ay Tjoe en enkele wetenschappers. Dr. Andonowati
koppelde de Indonesische kunstenares aan een wetenschapper uit Twente om haar te helpen bij een
kunstinstallatie waarbij spijkers uit een brandende kaars via een bel op tarwebloem moesten
neerploffen. Ay Tjoe had moeite dit geheel te regisseren. Maar tijdens de samenwerking met de
wetenschappers werd Ay Tjoe gegrepen door het materiaal silicone, waardoor de installatie met de
kaars niet verder is uitgewerkt.95

Hoewel de Lawangwangi Science and Art Estate een goed voorbeeld lijkt voor de versmelting van
kunst en wetenschap, is dit instituut voornamelijk gericht op het delen van technische kennis over
bijvoorbeeld materialen. Met biologische of natuurwetenschappelijke kennis lijkt niet te worden
gewerkt waardoor er ook geen bio-kunst te vinden is. Toch is dit instituut in het onderzoek
opgenomen, omdat het wel illustreert dat er blijkbaar behoefte is aan erkende plekken waar kunst
en wetenschap worden samengebracht.

Momenteel lijkt het erop dat er, hoe vooruitstrevend dit instituut ook is, wordt uitgegaan van een
bijna traditionele opvatting over wat kunst is. Een kijkje op de website van het Art Estate laat zien dat
de aangesloten kunstenaars toch voornamelijk kiezen voor schilderkunst, fotografie en
installatiekunst, enkele uitzonderingen daargelaten.96 Wat wel opvalt is dat veel kunstenaars kiezen
voor onderwerpen als natuur, het menselijk lichaam, erfelijkheid en de invloed van de mens op de
eigen leefomgeving. Het werk Agent of Change (2010, afb. 39) van de Javaan Rocka Radipa, dat te
zien was in Lawangwangi en welke meedong naar de BaCAA 2011, sluit nog het meest aan bij de
onderwerpen die veel terugkeren in de bio-kunst aangezien dit werk gaat over de invloed die de
mens heeft op de natuur. Als een soort Adam en Eva zijn twee mensen in het paradijs afgebeeld,
althans, zo lijkt het. Door aandachtiger te kijken valt op dat het paradijs plaats moet maken voor
95

Tamar Stelling, ‘Experiment in de bergen’, NWTMagazine april 2011, pp. 64-65.

96

<http://artsociates.com/Exhibitions/> (7 mei 2012).

46

gebouwen die uit de grond gestampt zijn. Dat de figuren een schedel als hoofd hebben is een
duidelijke verwijzing naar de dood.97 Radipa maakte eerder al werken waarmee hij kritiek gaf op
marginalisering en de negatieve gevolgen van verstedelijking.98

Afb. 38. Lawangwangi Science and Art Estate, Indonesië.
Afb. 39. Rocka Radipa, Agent of Change, 2010, ets, 200 x 200 cm.

Het blijkt dat er bijna geen niet-museale platforms voor bio-kunst bestaan, waaruit geconcludeerd
zou kunnen worden dat dit blijkbaar niet noodzakelijk is. Behalve de Verbeke Foundation zijn er, in
dit onderzoek, geen andere platforms gevonden die zich specifiek richten op het tentoonstellen van
bio-kunst. Wel zijn er enkele instituten en initiatieven gevonden die kunst en wetenschap met elkaar
proberen te verenigen. Een voorbeeld daarvan is de Miller Gallery die verbonden is aan de Carnegie
Mellon Universiteit in Pittsburgh, Amerika. Deze galerie werd in 2000 geopend met als doel een
platform te zijn voor het samenkomen van kunst en cultuur. Het moest een plek worden voor
experimenten, projecten, tentoonstellingen en publicaties.99 Een van die publicaties is ‘new
art/science affinities’, een boek dat in een week geschreven is door vier auteurs en twee ontwerpers.
Deze zes mensen hebben tijdens die korte brainstormsessie allerlei informatie verzameld rondom
onderwerpen als ‘wat is de rol van de computer bij de verspreiding van kennis tussen kunstenaar en
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wetenschapper?’ ‘Is de biokunstenaar een kunstenaar of een wetenschapper?’ En ‘over wat voor
kunstwerken praten we eigenlijk als het gaat over bio-kunst?’ Het eindproduct is een bundeling van
verschillende teksten en interviews geworden, die samen een beeld geven van het belang van
wetenschap voor de hedendaagse kunst.100

Een ander voorbeeld van een instituut dat bijdraagt aan het stimuleren van kennisoverdracht tussen
kunst en wetenschap is het Engelse Welcome Trust fonds.101 Hoewel de nadruk van het Welcome
Trust fonds ligt op het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, blijkt er ook aandacht te zijn
voor kunst. Zo gaf dit fonds financiële steun aan bijvoorbeeld het ‘Wasted’ project van de Britse
kunstenaar Gina Czarnecki en professor Sara Rankin. Om aandacht te vragen voor gewilde en nietgewilde veranderingen aan het menselijk lichaam maakten zij kunstwerken van onder andere
mensentanden en overtollig vet dat door liposuctie operatief bij mensen wordt verwijderd. Het
menselijk vet wilden zij gebruiken om een fauteuil mee te vullen. Twijfel bij de chirurgen over
ethische verantwoordelijkheid verhinderde dit waardoor uiteindelijk koeienvet is gebruikt voor het
vullen van de fauteuil, Canape (afb. 40).102 De chirurgen staan niet alleen in hun twijfel over het
gebruik van menselijke delen voor kunstwerken. Om die ethische kwesties aan de orde te stellen
organiseerde Czarnecki in februari 2012 een programma getiteld ‘Wasted Debates’, waarmee ze met
debatten in kaart wil brengen hoe er gedacht wordt over onder andere het doneren van menselijke
lichaamsdelen, hoe men vindt dat een museum om moet gaan met kunstwerken die gemaakt zijn
van menselijke botten of tanden en of dit soort kunstwerken een doel hebben of slechts op sensatie
berusten.103
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Afb. 40. Gina Czarnecki, Canape, 2011, twee rode fauteuils gevuld met koeienvet.

Platforms voor kunst en wetenschap in Nederland
Niet alleen in het buitenland zijn samenwerkingen tussen kunst en wetenschap te vinden, ook
Nederland blijkt een vruchtbare bodem omdat er verschillende opleidingen bestaan waarbij zowel
kunst als wetenschap centraal staan. Mede dankzij dit soort opleidingen krijgen kunst en wetenschap
een plek in de samenleving. Maar Nederland is ook een plek waar veel tentoonstellingen worden
georganiseerd rondom aan bio-kunst verwante thema’s als ecologie, natuur, duurzaamheid en
klimaatverandering, zoals Fieldwork 1 & 2 in het Amsterdamse Smart Project Space, Ecoscape in
TENT Rotterdam, het meerjarenproject Foodprint en een solotentoonstelling van Raul Ortega Ayala,
Living Remains in Stroom in Den Haag. 104
In Leiden is ‘The Arts and Genomics Centre’ te vinden, welke verbonden is aan de Universiteit van
Leiden. Dit instituut is een platform voor internationale kunstenaars en wetenschappers zodat zij
elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren. Er wordt duidelijk naar voren gebracht dat de kunsten een
ondersteunende rol hebben voor de wetenschap. Letterlijk zeggen zij kunst te gebruiken om
104
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wetenschappelijke bevindingen kritisch te analyseren. De nadruk ligt hier dus op de wetenschap,
kunst is ondergeschikt.

105

Een van de programma’s die de Universiteit aanbiedt is Honours Class

2012 "Who Owns Life?", studenten maken hier kennis met de werkzaamheden van een
biokunstenaar door zelf in een laboratorium met levende organismen te werken. Ook krijgen ze
onderwijs in ethiek en esthetiek. Een blik op de website van The Arts and Genomics Centre toont dat
er een groot aanbod aan lessen, workshops en onderzoek is, zoals een ‘artists in residence’
programma in Helsinki, een veertiendaagse kunst-kamp voor kunstenaars, wetenschappers,
theoretici, filmmakers en studenten en een onderzoeksprogramma dat zal bijdragen aan de lange
termijn agenda van het ‘Arts and Genomics Centre’.

In Den Haag wordt aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten een vierjarige bachelor
opleiding en een tweejarige masteropleiding aangeboden onder de naam ‘ArtScience’.106 Deze
Engelstalige opleiding is gericht op het kunstenaarschap, maar vraagt studenten tegelijkertijd
betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in de samenleving en ontwikkelingen op het gebied van
techniek en wetenschap. Voor een groot deel kan de student zijn of haar opleiding zelf inrichten en
zich specialiseren. Naast klassikale bijeenkomsten krijgen de leerlingen ook les in practica, ontvangen
ze individuele begeleiding bij het ontwikkelen van hun artistieke vaardigheden en maken ze
onderdeel uit van onderzoekswerkgroepen. Uiteindelijk worden de studenten opgeleid om
zelfstandig onderzoek te doen en een eigen, artistieke taal te ontwikkelen die zowel betrekking heeft
op het gebied van kunst als wetenschap. De Nederlandse kunstenaar Bardo Frings is in 2011
afgestudeerd aan ArtScience met het werk PassiFlora - Les Fleurs de l'Électricité (afb. 41). Met dit
videowerk laat hij, op een manier die in de wetenschap niet gebruikelijk is, zien hoe
elektromagnetische trillingen zichtbaar kunnen worden gemaakt door ze om te zetten in ritmische
patronen.107
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Afb. 41. Bardo Frings, PassiFlora - Les Fleurs de l'Électricité, 2011, video.

De Designer & Artists for Genomics Award (D&A4G-award), die door het Netherlands Genomics
Initiative (NGI), CSG Centre for Society and the Life Sciences (CSG) en Waag Society wordt geïnitieerd,
is opgezet om jonge kunstenaars te interesseren voor bio-kunst en biowetenschappen.108 Volgens de
Leidse hoogleraar Rob Zwijnenberg, kunsthistoricus en filosoof, is deze D&A4G-award een
marketinginstrument om de levenswetenschap in een positief daglicht te stellen. Huub de Groot,
hoogleraar biofysische organische chemie aan de Leidse Universiteit en bio-kunstkenner, is het met
Zwijnenberg eens wat betreft de award die, in hun ogen, niet alleen flauwe kunst maar ook flauwe
wetenschap oplevert. Zij vragen zich hardop af wat de artistieke waarde is van een kunstwerk dat
niet te controversieel mag zijn omdat ze daarmee mogelijk het imago van de levenswetenschappen
schaadt.109 Evenals de Nacht van Kunst en Wetenschap lijkt deze Award bedoeld om het grote
publiek kennis te laten maken met wetenschap. Deze kennismaking moet vooral aangenaam en
vermakelijk zijn en mag geenszins controversieel zijn. Een goed voorbeeld daarvan is Concrete Lichen,

108

<http://www.da4ga.nl/?page_id=1136&lang=nl> (14 mei 2012).

109

Tamar Stelling 2011 (zie noot 6).

51

door Lionel Billiet (afb. 42), prijswinnaar van 2011. Hij ontwierp een concept om patronen op
gebouwen te maken met door daar algen op te laten groeien. De vraag is of dit bio-kunst te noemen
is of dat het enkel decoratie is? Grote kans dat laatstgenoemde het geval is. Maar ondanks de
kritische noten van Zwijnenberg en De Groot moet toegegeven worden dat de award een goede
poging lijkt kunst en wetenschap bij elkaar te brengen.

Afb. 42. Lionel Billiet en Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation, Concrete Lichen, 2011, concept voor het
laten groeien van de alg ‘Lichen’ op een gebouw.

Sinds 2009 wordt in Groningen ‘De nacht van kunst en wetenschap’ georganiseerd. Tijdens deze
jaarlijks terugkerende nacht worden lezingen, workshops, optredens en tentoonstellingen gehouden.
In het kader van deze nacht presenteert het Groninger Museum een grote overzichtstentoonstelling
van de Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen (geboren 1984).110 Haar ontwerpen
kenmerken zich door de combinatie van ambachtelijke materialen en technieken met moderne
materialen en technieken als de 3d-printer.111 Zij is een uitstekend voorbeeld van hoe kunst en
wetenschap elkaar ontmoeten, maar bio-kunst is het niet. De nacht lijkt bedoelt om het publiek
kennis te laten maken met twee vakgebieden die beiden ver afstaan van het grote publiek. De focus
ligt dan ook voornamelijk op entertainment, laagdrempeligheid en het tonen van gadgets en
schoonheid. Bacterial Beauties is zo een voorbeeld dat, met behulp van microscopen en allerhande
wetenschappelijke apparatuur, de schoonheid van micro-organismen wil tonen. Dit zogenaamde
‘levende kunstwerk’ is gemaakt tijdens een samenwerking tussen microbiologen, scholieren en
kunstenaar Leen van Wijngaarden, een vormgever met een farmaceutisch verleden.112 113De vraag is
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of een dergelijk werk als kunst gezien moet worden, of dat het toch voornamelijk een project is om
scholieren te interesseren voor wetenschap waarbij de kunstenaar gebruikt wordt om een goede
oplossing te bedenken voor het tonen van de vergaarde kennis?

Besluit
PassiFlora van Frings, maar ook enkele werken van Czarnecki en Lionel Billiet passen niet binnen de
opvatting van bio-kunst zoals deze in dit onderzoek wordt gehanteerd. Hiervan uitgaande kan
worden geconcludeerd dat er tot nog toe weinig plekken te vinden zijn die zich voor een groot deel
toeleggen op het creëren of tentoonstellen van bio-kunst, dat is kunst waarbij biologische of
genetische materialen en processen worden gebruikt als middel om kunstobjecten, -installaties of –
concepten mee te creëren. De meerwaarde van een plek waar men zich geheel toelegt op bio-kunst
is de concentratie van kennis. De Verbeke Foundation blijkt de enige plek te zijn voor biokunstenaars
om bio-kunstwerken te ontwikkelen en tonen. Deze Foundation is echter vooral gericht op het in
praktijk brengen van bio-kunstwerken, en mist wat dat betreft het theoretische aspect doordat er
geen bibliotheek of archief aanwezig is.

Wat echter wel veel voorkomt zijn initiatieven en instituten die kunst en wetenschap bij elkaar
brengen. Deze samenwerkingen leiden vaak tot kunstwerken waarbij de kunstenaar gebruik maakt
van voor de wetenschap bedoelde instrumenten en technieken zoals bijvoorbeeld de Nederlandse
modeontwerpster Iris van Herpen een 3d-printer gebruikt of de Indonesische kunstenares Christine
Ay Tjoe die silicone gebruikt voor haar kunstwerken. Dit soort initiatieven worden zichtbaar gemaakt
door publicaties, zoals ‘new art/science affinities’ dat financiële steun kreeg van de Miller Gallery en
door publiekelijke evenementen als de ‘Nacht van Kunst en Wetenschap’ in Groningen. Ook de
verschillende awards die in het leven zijn geroepen zorgen ervoor dat jonge studenten enthousiast
worden gemaakt voor kunst en wetenschap en dat een groot publiek kennis maakt met deze twee
vakgebieden. Veel van de platforms waar bio-kunst een plek krijgt zijn niet alleen gericht op het
tentoonstellen van de kunstwerken, maar besteden daarnaast ook veel aandacht aan onderzoek,
publicaties, debatten en educatieve programma’s.114

113

<http://www.leenvanwijngaarden.nl/Leenvanwijngaarden/algemeen.html> (20 mei 2012).

114

Stephen Wilson, Information Arts. Intersections of art, science and technology, Cambridge 2002, p. 851.

53

5. Kunstenaar of wetenschapper?
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe een biokunstenaar het best getypeerd kan worden: als
kunstenaar of als wetenschapper? Of geeft de term biokunstenaar al duidelijk genoeg aan dat het
gaat om een kunstenaar die werkt in het laboratorium? Door de opleidingen en werkprocessen van
enkele kunstenaars te bespreken wordt geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over de rol van een
biokunstenaar. Wanneer is iemand een biokunstenaar en hoe denkt de biokunstenaar daar zelf over?

Afb. 43. Wim van Egmond, Licmophora flabellata, 2002 foto.

Inmiddels is duidelijk dat bio-kunst twee terreinen verkent: de kunstwereld en het gebied van de
wetenschap. Zoals eerder in dit onderzoek is aangegeven wordt er vanuit gegaan dat bio-kunst kunst
is waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische materialen of processen. Een schilder als David
Ashbaugh (afb. 4), die wetenschap als onderwerp neemt voor zijn schilderijen wordt niet gezien als
biokunstenaar, maar als kunstschilder. Ook Catherine Chalmers (afb. 22), die labdieren fotografeert
en digitaal manipuleert om ter discussie te stellen of men wel juist met dieren omgaat, wordt niet
gezien als biokunstenaar omdat ze uiteindelijk fotograaf van beroep is. Dit onderscheid tussen
bijvoorbeeld een fotograaf en biokunstenaar wordt echter ingewikkelder als het werk van Wim van
54

Egmond (1966) wordt besproken. Van Egmond, die schilderkunst en fotografie aan de kunstacademie
van Rotterdam studeerde, heeft zich sinds 1990 gespecialiseerd in microfotografie. Microfotografie is
een techniek waarbij door een microscoop micro-organismen gefotografeerd worden.115 Deze
werkwijze beschouwt Van Egmond als een ambacht.116 Het uiteindelijke doel dat hij nastreeft is om
esthetische foto’s te maken van levende organismen die met het blote oog niet te zien zijn. Van
Egmond is fotograaf. Toch past hij ook in het profiel van een biokunstenaar omdat hij als een bioloog
of wetenschapper te werk gaat door in de natuur naar micro-organismen te zoeken om ze vervolgens
in

zijn

laboratorium

te

onderzoeken.

Hierbij

maakt

hij

gebruik

van

allerhande

laborantenapparatuur.117 Net als een biokunstenaar begeeft Van Egmond zich op twee terreinen en
komt zijn werkwijze overeen met die van een bioloog. Het enige verschil met een biokunstenaar is
dat Van Egmond ervoor kiest om foto’s als eindwerk te presenteren, wat niet gezien wordt als biokunst.
Maar stel dat Wim van Egmond op een tentoonstelling niet zijn foto’s, maar de microscopen met
micro-organismen tentoon zou stellen, waardoor de bezoeker niet naar foto’s maar door
microscopen kan kijken naar de levende organismen, zou hij dan wel een biokunstenaar zijn? Hangt
het echt alleen af van het eindresultaat in de beoordeling of iemand wel of niet een biokunstenaar
is?

Afb. 44. Marta de Menezes, Nature?, 2000, Levende Bicyclus anynana vlinder met gemodificeerd vleugelpatroon.
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De Portugese kunstenaar Marta de Menezes (1975) deed een kunstopleiding in Lissabon en haalde
haar master voor kunstgeschiedenis en visuele cultuur aan de universiteit van Oxford. Hoewel ze
geen enkele wetenschappelijke opleiding heeft gevolgd werkt ze continu in laboratoria om de
interactie tussen kunst en biologie te onderzoeken. Volgens De Menezes kan een laboratorium een
atelier zijn. Met haar werk wil ze aantonen dat biologische processen en materialen ingezet kunnen
worden als nieuw artistiek medium. Dit gebruik van nieuwe, biowetenschappelijke materialen door
kunstenaars komt volgens Marta de Menezes voort uit een groter bewustzijn van biotechnologische
ontwikkelingen in de samenleving.118
Voor Nature? (afb. 44) manipuleerde De Menezes het patroon van één vlindervleugel door dit
patroon, terwijl de vlinder nog in de cocon zat, met een naald en warmte te bewerken. De andere
vleugel manipuleerde ze niet, waardoor het verschil duidelijk zichtbaar is. Door de zogeheten ‘ogen’
op vlindervleugels te manipuleren creëert De Menezes nieuwe patronen die in de natuur niet
voorkomen. Haar werkwijze is niet genetisch manipulatief en daardoor niet overdraagbaar op
volgende generaties. Met dit werk wil Marta de Menezes het spanningsveld tussen de natuur en het
artificiële zichtbaar maken.119

Afb. 45 en 46. Marta de Menezes, Decon, 2007-2008, plexiglazen bakken, bacteriën, 56 x 56 cm, collectie Verbeke Gallery,
Antwerpen.

Naast biologische processen en materialen gebruikt De Menezes ook nog steeds traditionele media
om kunst mee te maken. Zo maakt ze geregeld schilderijen om haar kennis van de wetenschap te
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illustreren. Deze voorliefde voor schilderkunst is terug te zien in het werk Decon (afb. 45 en 46).120
Decon, dat een afkorting is voor deconstructie, decontaminatie en decompositie en waarbij
decontaminatie ontsmetting betekent, is een tweeluik van plexiglazen bakken waarin met
vloeistoffen een voorstelling van Mondriaans rood- geel- blauwe vlakken is nagebootst. Het ene werk
bevat bacteriën die op den duur de kleuren absorberen waardoor het werk kleurloos wordt. Het
andere werk bevat dit niet waardoor het blijft zoals het is. In samenwerking met verschillende
wetenschappers is dit ‘levende schilderij’ tot stand gekomen.121 Wat opvalt bij zowel Nature? als
Decon is dat Marta de Menezes op zoek lijkt naar nieuwe materialen om mee te ‘schilderen’. Ze lijkt
het traditionele idee van wat een kunstenaar is niet los te willen laten door verf te vervangen voor
biologische en wetenschappelijke processen.

De Belgische Angelo Vermeulen studeerde tegelijkertijd biologie en fotografie aan de universiteit van
Leuven en studeerde af met een proefschrift over misvorming van insecten veroorzaakt door
milieuvervuiling. Zijn meest bekende artistieke werk, Biomodd (afb. 47 en 48), is een sculpturale
installatie waarin de groei van ecosystemen wordt gestimuleerd door de hitte die vrij komt bij actieve
elektronische apparatuur. 122 Omdat Vermeulen niet wilde dat Biomodd alleen een object zou zijn om
naar te kunnen kijken, voegde hij er een functioneel element aan toe waardoor Biomodd bruikbaar is
als ‘multiple-gaming-station’. Het gebruik van de computer maakt warmte vrij waardoor het
ecosysteem groeit. Sociale media zorgt dus eigenlijk voor de groei van het ecosysteem. Biomodd kent
verschillende verschijningsvormen omdat het is opgezet als concept dat vervolgens onder leiding van
Vermeulen op verschillende plekken in de wereld tijdens ‘community-projecten’ tot uitvoering is
gebracht.123
Sinds 2011 werkt Vermeulen samen met wetenschappers van ESA (European Space Agency) om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om biologische processen te gebruiken of verplaatsen
naar de ruimte, zodat daar menselijke leefomgevingen gecreëerd kunnen worden. Over dit
onderzoek zegt Vermeulen dat zijn achtergrond als bioloog hem helpt bij het bedenken van concrete
oplossingen en dat zijn achtergrond als kunstenaar hem juist helpt om creatieve oplossingen te
bedenken voor de sociale en psychologische aspecten van het concept. Ook zegt hij dit onderzoek te
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zien als een artistiek onderzoek waarin hij zowel bruikbare, realistische ideeën wil uitwerken als
utopische ideeën.124 Deze uitspraak illustreert hoe de ‘open-mind’ van een kunstenaar zou kunnen
leiden tot nieuwe inzichten. Stel dat de utopische ideeën niet geconcretiseerd kunnen worden dan
zijn ze in ieder geval bruikbaar als materiaal om ideeën opnieuw te bekijken waardoor kunst
automatisch weer functioneert als commentaar op wetenschappelijke ontwikkelingen.

Afb. 47. Angelo Vermeulen, Biomodd, 2007-heden, wisselende installatie.
Afb. 48. Angelo Vermeulen werkend aan een versie van Biomodd.

Besluit
Er is voor gekozen drie kunstenaars in dit hoofdstuk te bespreken omdat de drie voorbeelden al heel
duidelijk onderlinge verschillen laten zien. Wat opvalt is dat, hoewel deze kunstenaars veel te maken
hebben met biologische en wetenschappelijke processen, ze allemaal een kunstopleiding hebben
gevolgd. Dit is niet vreemd aangezien bio-kunst uiteindelijk een vorm van kunst blijft waarbij in de
meeste gevallen het visuele aspect van groot belang is. Bovendien is bio-kunst niet bedoeld om
nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen te doen. Uiteraard kan een wetenschappelijke opleiding de
kunstenaars wel helpen bij de uitvoering van hun ideeën.
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Wat kunstenaars en wetenschappers met elkaar gemeen hebben is dat ze door observatie van hun
omgeving kennis vergaren die vervolgens wordt omgezet in abstracte modellen om zo de wereld
beter te kunnen begrijpen. Wim van Egmond gebruikt bijvoorbeeld de techniek van fotografie als een
verlengstuk van het menselijk waarnemingsvermogen, zodat hij het onzichtbare zichtbaar kan
maken.125 Daarnaast zijn beide partijen altijd op zoek naar vernieuwing of verbetering. Zo zoekt
Marta de Menezes naar nieuwe materialen om mee te ‘schilderen’ en onderzoekt Angelo Vermeulen
hoe computers en planten elkaars functies kunnen versterken. Het verschil tussen kunstenaars en
wetenschappers is dat kunstenaars emotie en intuïtie een rol laten spelen bij het maken van een
beeldend werk, terwijl wetenschappers juist de rede gebruiken om een theoretisch werk te
produceren. Ook verschillen kunstenaars en wetenschappers van elkaar wat betreft het doel van hun
werk aangezien een kunstenaar suggesties doet maar geen concrete antwoorden geeft, terwijl een
wetenschapper juist als doel heeft fenomenen te verklaren en antwoorden te vinden.126 De meer
intuïtieve aanpak van kunstenaars kan de wetenschap helpen door nieuw licht te laten schijnen over
wetenschappelijke kennis waardoor de biokunstenaar kan functioneren als onafhankelijke
onderzoeker. Maar zoals eerder is gebleken wordt bio-kunst ook ingezet om de mening van het
publiek te peilen en discussies op gang te brengen rondom thema’s als natuur en genetische
manipulatie. Toch wil de biokunstenaar meer zijn dan alleen commentator en liefst ook een
maatschappelijke functie vervullen.127 Biokunstenaar Adam Zaretsky bijvoorbeeld is heel duidelijk
over hoe hij zijn rol als kunstenaar ziet in een technologische of wetenschappelijke setting. Zaretsky
zegt zich vaak tussen wal en schip te voelen bungelen aangezien de fondsen die hem ondersteunen
graag zien dat hij met zijn beeldende werk wetenschappelijke ontwikkelingen begrijpelijk en
acceptabel maakt voor een groter publiek, terwijl Zaretsky zelf liever ook meer invloed zou willen
hebben op de voortgang van toekomstige onderzoeken.128
Tot nu toe is er vanuit gegaan dat de biokunstenaar een kunstenaar is met een grote interesse voor
wetenschap, waardoor de kunstenaar aardig bekend raakt met wetenschappelijke methodes,
werkzaamheden, materialen en dergelijke meer. Toch blijft de benadering van de kunstenaar,
ongeacht vooropleidingen, hetzelfde, namelijk reageren op wetenschappelijke ontwikkelingen. De
vraag is echter hoe het doel van de kunstenaar zou kunnen veranderen wanneer deze te bekend
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raakt met wetenschappelijke methodes. Kan de kunstenaar dan nog wel een onafhankelijk, intuïtief
en objectief kunstwerk maken?129 Of ontstaat er dan het gevaar dat de kunstenaar pretendeert in de
positie te zijn om wetenschappelijke uitspraken te doen? Volgens Pieter Hoexum, die aan de
kunstacademie studeerde en filosoof en essayist is, moeten kunst en wetenschap gescheiden blijven
en is het nastreven van een homo universalis geen realistisch doel.130 Er lijkt een moeilijke taak te zijn
klaargelegd voor biokunstenaars om een juiste balans te vinden tussen wetenschappelijke kennis en
artistieke vaardigheden.131 De kunstenaar lijkt hierin te worden gesteund door de invoering van de
BaMa-structuur op academies, waardoor kunstenaars kunnen promoveren. Het is echter nog niet
helemaal duidelijk hoe en waarop een kunstenaar kan promoveren.132
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6. Besluit
In dit besluit wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag die in de inleiding is gesteld: Wat is de
huidige status in de acceptatie van bio-kunst als kunstvorm wat betreft het verschijnen en verblijven
van bio-kunst in het kunstinstituut? Voor het beantwoorden van deze vraag zullen enkele aspecten
van het onderzoek nog eens kort aan bod komen. Daarnaast zullen enkele nieuwe bronnen worden
geraadpleegd die conclusies of eerdere stellingnames ondersteunen. Dit besluit is een reflectie op de
huidige, gaande ontwikkeling van bio-kunst binnen de hedendaagse kunst.

Omdat de Amerikaanse econoom, schrijver, politiek adviseur en activist Jeremy Rifkin (1945), die het
boek ‘The Biotech Century’ (1998) schreef, al vroeg de gevaren en gevolgen van biotechnologische
ontwikkelingen voor de samenleving constateerde zullen enkele van zijn opmerkingen geciteerd
worden. Al in 1977 schreef Rifkin samen met de Amerikaanse auteur Ted Howard (1950) het boek
‘Who Should Play God?’ (1977), waarin zij voorspellingen deden over de mogelijke positieve en
negatieve gevolgen van genetische manipulatie, een onderwerp dat destijds weinig onder de
aandacht werd gebracht. Zij voorspelden onder andere dat het gebruik van IVF, klonen en het
kweken van menselijke organen voor het eind van de eeuw realiteit zou worden. Ook spraken zij hun
angst uit over de commercialisering van genetische manipulatie. Al hun voorspellingen werden door
wetenschappers en politici van tafel geveegd en afgedaan als overdreven en op sensatie beluste
verzinsels. Inmiddels, zo schrijft Rifkin in ‘The Biotech Century’, zijn alle voorspellingen uitgekomen en
is het nog belangrijker geworden om te onderzoeken wat het gevolg is van de commercialisering van
het leven zelf. Hoe ver willen we gaan in het verkennen van genetische manipulatie en welke prijs
zijn we bereid daar voor te betalen? De snelheid waarin nieuwe technologische en
wetenschappelijke ontwikkelingen elkaar opvolgen, de grote impact dat het gebruik van computers
heeft op ons individuele en collectieve leven en de commercialisering van wetenschap maken het
noodzakelijk om van wetenschappelijke ontwikkelingen een publieke discussie te maken, zo stelt
Rifkin. 133 Deze publieke discussie wordt momenteel op gang gebracht door biokunstenaars.

In dit onderzoek is gebleken dat bio-kunst soms wordt ingezet om interactie tussen wetenschappers
en een niet-wetenschappelijk publiek uit te lokken. Zoals in de inleiding wordt aangegeven lijkt het
erop dat wanneer de wetenschap bio-kunst inzet, het vooral bedoeld is als paradepaardje. In dat
geval mogen de kunstenaars vooral niet te kritisch zijn en is bio-kunst bedoeld om de wetenschap in
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een positief daglicht te stellen.134 Echter, wanneer bio-kunst in het museum of op een ander
kunstplatform te zien is, vaak als onderdeel van een thematische tentoonstelling, dan wordt ze juist
ingezet om het morele bewustzijn van het publiek aan te spreken, ethische kwesties te belichten en
een publieke discussie op gang te brengen.

In veel gevallen draaien tentoonstellingen waarin bio-kunst is opgenomen om de vraag of de mens
het recht heeft om in te grijpen in natuurlijke processen.135 Gesteld kan worden dat alle bio-kunst
gerelateerd is aan het Bijbelse verhaal Genesis, waarin geschreven wordt dat mensen heersen over
alle levende wezens in het water, in de lucht en op het land. Biokunstenaars bevragen de superieure
rol die de mens zichzelf aanmeet en vragen zich af hoe ver we kunnen en mogen gaan met
genetische manipulatie door de volgende vraag te stellen:

“May man have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living
thing that moves upon the earth?”

Nathalie Jeremijenko laat bijvoorbeeld zien dat niet alles te manipuleren is door voor het One Tree
Project (2000) een enorme hoeveelheid aan genetisch identieke bomen te klonen en deze vervolgens
op verschillende plekken op de wereld te laten groeien. De bomen kregen elk met verschillende
externe factoren te maken, zoals verschil in temperatuur en luchtvochtigheid, waardoor de bomen er
uiteindelijk toch allemaal anders uit gingen zien. Adam Zaretsky vraagt zich met Transgenic Orange
Pheasant Project (2008) af voor welke doelen dieren wel of niet gemanipuleerd mogen worden.
Marion-Laval Jeantet benadert het Genesis-verhaal op een andere manier. Tijdens Que le cheval vive
en moi (2011) doet zij een poging de superieure rol van de mens om te zetten in een gelijkgestemde
rol met dieren door zich te laten injecteren met paardenbloed.

Tot op heden is bio-kunst in musea alleen gebruikt als middel om de discussie rondom genetische
manipulatie aan te wakkeren en ethische kwesties bespreekbaar te maken. Dat bio-kunst haar weg
nog niet helemaal kan vinden in het kunstinstituut doordat ze veel buiten museale settingen te
vinden is betekent echter niet dat ze niet gezien kan worden als een nieuwe, op zichzelf staande
kunststroming. Uiteraard heeft bio-kunst talloze banden met veelal kunst van na de jaren zestig.
Hierbij wordt voornamelijk aan de performancekunst, body-art, conceptuele kunst en
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commoditykunst gedacht. Toch onderscheidt bio-kunst zich als nieuwe kunstvorm doordat het zich
niet alleen binnen de museummuren afspeelt. Ook het vakgebied van de levenswetenschappen
wordt verkend waardoor er ook buiten het museum plekken ontstaan waar bio-kunst kan worden
ontwikkeld en getoond. De meest gespecialiseerde, niet-museale plek voor bio-kunst is de Verbeke
Foundation in Kemzeke, België. Deze Foundation bestaat geheel buiten de kunstwereld aangezien ze
geen subsidie ontvangt en geen relatie aangaat met actoren uit de kunstwereld. Het belang van een
eigen plek voor bio-kunst is de concentratie van kennis. Het is daarom jammerlijk dat het
theoretische kader, in de vorm van een bibliotheek of archief, ontbreekt bij de Verbeke Foundation.

Tot nu toe is er nog geen museale tentoonstelling gewijd aan bio-kunst als nieuwe stroming binnen
de hedendaagse kunst, maar wordt ze vooral ingezet ter ondersteuning van thematische
tentoonstellingen. Ook aan het artistieke aspect van bio-kunst wordt weinig aandacht besteed.
Zelden tot nooit wordt er gesproken over de artistieke kant van bio-kunst. Esthetiek, zo schrijft
biokunstenaar George Gessert, is van belang als bemiddelaar tussen de menselijke geest en de
wereld en geeft betekenis aan de wereld. Opvattingen over esthetiek veranderen voortdurend
waardoor niet altijd de formele aspecten, maar bijvoorbeeld ook het concept beoordeeld kan
worden op schoonheid. Aangezien bijvoorbeeld conceptuele kunst en performance kunst ook
beoordeeld kan worden op esthetiek, valt te verwachten dat er ook gesproken zou kunnen worden
over de esthetische kan van bio-kunst. Maar in de praktijk richten de media zich tot nu toe nog
voornamelijk op de sociale, politieke en ethische vraagstukken die bio-kunst oproept.136 Dit wordt
voor een deel veroorzaakt door het feit dat bij bio-kunst het onderwerp tegelijkertijd ook het
materiaal van het kunstwerk is, wat vaak leidt tot afschuw, angst en onbegrip. Voor een ander deel is
dit te wijden aan het feit dat bio-kunst te maken heeft met wet- en regelgeving.

Ondanks dat bio-kunst zowel de kunstwereld als de wereld van wetenschap verkent mag bio-kunst
niet gezien worden als een tak van wetenschap. Ook al zouden sommige biokunstenaars graag een
bijdrage willen leveren aan de wetenschap, het blijft een feit dat het nog steeds gaat om een
kunstuiting. Per slot van rekening zijn de meeste biokunstenaars niet eens opgeleid als
wetenschapper maar functioneren ze vooral als onafhankelijke onderzoeker die wetenschappelijke
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bevindingen kritisch analyseren.137 Biokunstenaar Joe Davis (1951) voorspelde zelfs dat bio-kunst op
den duur niet meer bio-kunst maar gewoon kunst wordt genoemd.138

Momenteel lijkt bio-kunst nog niet te worden geaccepteerd als nieuwe kunstvorm binnen het
kunstinstituut. De tentoonstellingen waarin bio-kunst is opgenomen lijken vooralsnog sporadisch
plaats te vinden. Wat opvalt, is dat bio-kunst vooral bij thematische tentoonstellingen wordt ingezet
om een publieke discussie op gang te brengen over de rol van genetische manipulatie binnen de
samenleving. Vaak gaan deze discussies over ethische kwesties. De esthetiek van bio-kunst wordt
vooralsnog nauwelijks besproken, waaruit kan worden opgemaakt dat men nog niet klaar is om biokunst te erkennen als nieuwe, op zichzelf staande kunstuiting.
Het tonen van bio-kunst in een museale setting wordt bemoeilijkt door praktische zaken, planten en
dieren moeten immers worden verzorgd, en door regelgeving. Deze belemmeringen zorgen ervoor
dat er buiten het kunstinstituut platforms ontstaan voor bio-kunst. Echter, veel van de niet-museale
platforms die een samenwerking tussen kunst en wetenschap stimuleren, zijn niet zozeer gericht op
het ontwikkelen en tonen van bio-kunst als wel op het bevorderen van de samenwerking tussen
kunst en wetenschap.

Hoewel Koen van Mechelen deze zomer te zien zal zijn op de Documenta te Kassel, lijkt het
kunstinstituut momenteel moeite te hebben bio-kunst een plaats te geven. Het kunstinstituut zou
het er goed aan doen bio-kunst een podium te bieden. Het museum kan een leidende rol spelen in
het bevorderen van de sociale betrokkenheid bij de discussies die biokunstenaars aanzwengelen.
Bovendien is het museum de uitgelezen plek voor publieke discussies omdat ze een neutraal terrein
is waar gepraat kan worden zonder direct een antwoord te verlangen, net zoals biokunstenaars niet
op zoek zijn naar een antwoord. Het museum is een plek voor onderzoek, een plek waar gedachtes
kunnen worden uitgewisseld en een plek waar naar betekenissen wordt gezocht. De literatuur en de
media kunnen het museum bij de publieke discussie ondersteunen doordat zij een breder publiek
bereiken. Op die manier kan de discussie van biokunstenaars ook buiten het museum gevoerd
worden.139 Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het breder trekken van het debat ook bij de
biokunstenaars zelf. Zij zijn uiteindelijk degenen die naar buiten moeten treden als gespreksleider in
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het debat over de invloed die wetenschappelijke onderzoeken hebben op de perceptie van de
samenleving.

Aangezien er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de artistieke waarde van bio-kunst
ontbreekt voor het kunstinstituut wellicht het kader dat het nodig heeft om bio-kunst een plek te
geven in musea en andere kunstplatforms. Een onderzoek naar de artistieke waarde van bio-kunst
zou kunnen bijdragen aan het verschijnen van bio-kunst in het kunstinstituut. Een dergelijk
onderzoek zou kunnen gaan over de formele aspecten van bio-kunst. Maar het kan bijvoorbeeld ook
gaan over de verwantschap met eerdere kunststromingen, waar in dit onderzoek al een begin mee is
gemaakt. Dit soort onderzoek kan ertoe bijdragen dat musea een duidelijker beeld krijgen van de
relatie tussen bio-kunst en de kunstgeschiedenis waardoor nieuwe verhalen verteld kunnen worden.
Stel voor dat het Stedelijk Museum Amsterdam het documentatiemateriaal van Que le cheval vive en
moi naast videobeelden van Abramovic zou tonen. Of dat De Pont in Tilburg een tentoonstelling
organiseert rondom het thema ‘lichaam’ en dan werk van Berlinde de Bruyckere, Marion LavalJeantet en Stelarc naast elkaar toont. Het is duidelijk dat bio-kunst nog niet volledig is verkend en dat
verschillende aspecten van deze hedendaagse kunstvorm nog onderzocht dienen te worden.
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Afb. 20. Shawn Brixey en Richard Rinehart, Chimera Obscura, 2000, installatie.
Foto: http://atc.berkeley.edu/bio/shawn_brixey/.

Afb. 21. Margi Geerlinks, Twins, 2000, Fuji chroom op perspex en dibond.
Foto: http://www.margigeerlinks.com/.

Afb. 22. Catherine Chalmers, Rhino (uit de serie ‘Genetically Engineered Mice’), 2000, c-print, 30 x 40
cm.
Foto: http://www.catherinechalmers.com/mice/.

Afb. 23. Chrissy Conant, Chrissy Caviar, etiket voor glazen potje met menselijke eicel.
Foto: http://www.chrissycaviar.com/ccaviar/.

Afb. 24. The Tissue Culture and Art Project, Disembodied Cuisine, 2000.
Foto: http://www.tca.uwa.edu.au/disembodied/installation3.html.

Afb. 25. Driessens en Verstappen, Morphoteque#9, 1997, gips en verf, 32 onderdelen, collectie: Anne
Marie en Sören Mygind, Kopenhagen.
Foto: http://notnot.home.xs4all.nl/morpho/MORPHOcarrots.html.

Afb. 26. Adam Zaretsky, Transgenic Orange Pheasant project, 2008.
Foto: http://www.verbekefoundation.com/adam_zaretsky.html.

Afb. 27. Allan Sekula en Noël Burch, The Forgotten Space, 2010, film essay/ documentaire, 112 min.
Foto: http://www.theforgottenspace.net/static/photos.html.

Afb. 28. Mark Dion, Mobile Wilderness Unit – Wolf, 2008, verschillende technieken, 274 x 148 x 294
cm, Collectie Georg Kargl, Vienna.
Foto: http://www.georgkargl.com/en/fine-arts/press/mark-dion-the-tar-museum.

Afb. 29. Artists in residence-ruimte, binnenruimte van de Verbeke Foundation.
Foto: auteur.
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Afb. 30. Joep van Lieshout, CasAnus (hotelkamer) 2007, polyester, 10 meter lang, Verbeke
Foundation.
Foto: http://www.verbekefoundation.com/joep-van-lieshout.html.

Afb. 31. Deel van de overdekte tentoonstellingsruimte van de Verbeke Foundation.
Foto: auteur.

Afb. 32. Steven Tevels, Aardappel electrolyse labyrint BIOenergy, 2011, aardappels en koperdraad,
Verbeke Foundation.
Foto: auteur.

Afb. 33. Stan Wannet, Hamstergenerator, 2009, dode hamsters en diverse materialen, Verbeke
Foundation.
Foto: auteur.

Afb. 34. Koen van Mechelen, Cosmopolitan Chicken Project (levende kip), 1999, Verbeke Foundation.
Foto: auteur.

Afb. 35. Koen van Mechelen, Cosmopolitan Chicken Project (opgezette kippen), 1999, Verbeke
Gallery.
Foto: auteur.

Afb. 36. Quinte Ridz, Dinosauriers, houten kerkstoelen, Verbeke Foundation.
Foto: auteur.

Afb. 37. Quinte Ridz, Dinosauriers in verval, houten kerkstoelen, Verbeke Foundation.
Foto: auteur.
Afb. 38. Lawangwangi Science and Art Estate, Indonesië
Foto:

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/15428/bericht-uit-bandung-eerste-uitreiking-van-de-

bacaa-awards-2011.html.

Afb. 39. Rocka Radipa, Agent of Change, 2010, ets, 200 x 200 cm.
Foto: http://artsociates.com/mediabank/exhibitions/gallery/444.jpg.
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Afb. 40. Gina Czarnecki, Canape, 2011, twee rode fauteuils gevuld met koeienvet.
Foto: http://www.ginaczarnecki.com/projects/2012/4/8/canope.html.
Afb. 41. Bardo Frings, PassiFlora - Les Fleurs de l'Électricité, 2011, video.
Foto: http://www.kabk.nl/eindexamen.php?id=191&idpic=0211.

Afb. 42. Lionel Billiet en Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation, Concrete Lichen,
2011, concept voor het laten groeien van de alg ‘Lichen’ op een gebouw.
Foto: http://www.da4ga.nl/?page_id=1055&lang=nl.

Afb. 43. Wim van Egmond, Licmophora flabellata, 2002 foto.
Foto: http://www.micropolitan.org/photomicro/1/index.html.

Afb. 44. Marta de Menezes, Nature?, 2000, Levende Bicyclus anynana vlinder met gemodificeerd
vleugelpatroon.
Foto: auteur.

Afb. 45. Marta de Menezes, Decon, 2007-2008, plexiglazen bakken, bacteriën, 56 x 56 cm, collectie
Verbeke Gallery, Antwerpen.
Foto: http://www.verbekegallery.com/marta-de-menezes-decon.html.
Afb. 46. Marta de Menezes, Decon, 2007-2008, plexiglazen bakken, bacteriën, 56 x 56 cm, collectie
Verbeke Gallery, Antwerpen.
Foto: auteur.

Afb. 47. Angelo Vermeulen, Biomodd, 2007-heden, wisselende installatie.
Foto: http://www.biomodd.net/.

Afb. 48. Angelo Vermeulen werkend aan een versie van Biomodd.
Foto: http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/news/4572703/Computer-plant-connection-sci-ficomes-to-life.
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