
Kunst en wetenschap zijn onderzoek. Dus

kunnen zij elkaar altijd vinden. Of zij het ook

altijd samen uithouden hangt af van duizend

omstandigheden. Want misverstand zal er altijd

zijn.

Vincent Icke is hoogleraar 
astrofysica aan de Universiteit 
Leiden en beeldend kunstenaar.

Als een wetenschappelijk artikel ook tien jaar

geleden gepubliceerd had kunnen zijn, laat dan

maar. Wie niets meer onderzoekt, maakt dood-

geboren werk. In de kunst houd je zonder onder-

zoek hoogstens illustraties over: het gepriegel

van Helmantel (met de mond geschilderd), de

ramsj van Haring (Nijntje in the Bronx). Zie dan

eens het onderzoek van Goya, Van Doesburg,

Picasso, Mondriaan: je legt het zó in chronologi-

sche volgorde, dankzij de lijn in hun onderzoek.

1 Zie www.strw.LeidenUniv.nl/~icke/html/Sterrenzaad.html.

2 Zie www.zenkast.info.
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Dromen tussen Da Vinci en Frankenstein
De komst van de biokunst naar Nederland

Kunstenaars die gaan knutselen met natuur door wetenschappelijke

technieken toe te passen benaderen het ideaal uit de Renaissance,

toen kunst en wetenschap nog geen gescheiden disciplines waren.

Maar hoe zit het met de maatschappijkritische functie van de

biokunst? En hoe kan ze ingang vinden in de ‘traditionele’

Nederlandse kunstwereld?

Merlijn Schoonenboom

De aanwezigen op het symposium ‘genetisch ontwerpen’ eind 2003 op het Crossing

Border Festival moesten er eigenlijk een beetje om gniffelen. ‘Bacterievechten’

heette een plan dat hier besproken werd. Zet een aantal bacteriesoorten bij elkaar in

een petrischaaltje, en dan kijken wie er wint.

In werkelijkheid is zo’n experiment nog ver weg hoor, stelde de bedenker, een

student aan de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten, gerust, maar biotech-

nologie ingezet als artistiek instrument is spannend, toch? Het zou immers niet

alleen een bizar soort gladiatorengevecht opleveren, maar ook nog eens maatschap-

pijkritische kunst over ‘survival of the fittest’.

Een halfjaar eerder had dit groepje studenten een relletje veroorzaakt. De Haagse

kunstacademie zou een nieuwe opleiding verzorgen waarin artistieke visie en

biotechnologische technieken zouden worden gecombineerd. ‘Genetisch

ontwerpen’, heette de flitsend vormgegeven folder, en er werden plaatjes getoond

van gemanipuleerde planten en muizen. 

Voordat duidelijk was wat hier aan de hand was, diende de Stichting Proefdier Vrij

een aanklacht in bij de politie. ‘Het is onacceptabel dat nu zelfs een kunstopleiding

dieren genetisch wil manipuleren,’ schreef Proefdier Vrij in een persbericht.

Daarnaast reageerde een aantal kunstenaars met een manifest voor ‘gentechvrije

kunst’. 

Er was echter niets aan de hand. Het was een papieren idee: een kunstproject van

docent en conceptueel kunstenaar Taco Stolk. Even leuk, maar een halfjaar later, op

het Crossing Border-congres, werd er nog steeds geglunderd. Niemand die de

kunstenaars vertelde dat zoiets als bacterievechten allang was gerealiseerd. 

Biologen als beeldhouwers In februari 2002 liet de Amerikaanse bioloog en

kunstenaar Adam Zaretsky zich in het Salina Art Center (Kansas) een week opsluiten

in een plexiglazen kamer van ongeveer tien bij tien meter. Hij zat er samen met acht

Beeld uit ‘Einsteins Origami’ door Vincent Icke
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organismen die veel gebruikt worden in biotechnologische experimenten, de

‘werkpaarden van de biologie’. Elke soort was tientallen malen vertegenwoordigd:

de mosterdplant, desem, de worm, de zebravis, de azijnvlieg, de E.coli-bacterie,

muizen en Afrikaanse kikkers.

Eerst kregen ze te eten, de laatste twee dagen niet meer. Het grote verschalken

kon beginnen. Ook Zaretsky at naar eigen zeggen muizen en kikkers op, die op hun

beurt andere organismen hadden gegeten. Zaretsky noemde het Workhorse Zoo,

een kunstproject met een knipoog naar Big Brother – de glazen ruimte was vanaf de

straat te zien, en via een website. 

Onethisch? Zaretsky zegt dat zijn doel juist is om ethische kwesties aan de orde te

stellen. Wat hij doet zou niets zijn vergeleken bij dierenleed in laboratoria, hij bena-

dert juist een natuurlijke situatie, de confrontatie van natuurlijke soorten. Workhorse

Zoo is voor hem dus maatschappijkritische kunst, júíst door de grenzen van de

ethiek op te rekken. 

Zaretsky, onder andere werkzaam aan de San Francisco State University, is slechts

één van de jonge volgelingen van de groeiende biokunstbeweging. Hij noemt

biokunst – kunst waarin levend materiaal als artistiek materiaal wordt gebruikt –

‘sexy’. Hij bewondert biologen en genetici als ‘de beste beeldhouwers op aarde’. Hij

ziet zich als kunstenaar van de toekomst. Zoals hij op zijn homepage ‘HYPERLINK

“http://www.emutagen.com” schrijft: ‘Waarom zou je iets van klei maken als het

ook kan uit levend, ademend vlees, dat zich kan voortplanten en zo je ideeën kan

voortzetten?’

Marginaal? Een bevlieging? Allerminst volgens de pleitbezorgers, die zich opval-

lend vaak keurig binnen de officiële muren van voornamelijk Amerikaanse univer-

siteiten bevinden. Dure en respectabele onderzoeksinstituten als het Wellcome

Institute (Engeland), MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Caltech

(California Institute of Technology) zijn de zelfbewuste financiers van de opko-

mende generatie biokunstenaars – onder andere door beurzen uit te loven voor

kunstenaars die zich met biotechnologie bezighouden of publicaties over het onder-

werp uit te geven. Kunstenaars als Joe Davis – die in naam van de kunst al in 1990

een E.coli-bacterie manipuleerde –, Eduardo Kac en zijn leerling Adam Zaretsky

hebben posities aan universiteiten en kunstacademies. De laatste jaren waren ze in

Amerika te zien op tentoonstellingen als Paradise now: picturing the genetic revolution

en Gene(sis): contemporary art explores human genomics.

Aaibare gloeilamp Alba is een levend albinokonijn, een van de talloze die de

laboratoria bevolken als proefdier. Áls ze al worden afgebeeld, is dat vooral als

slachtoffer. Ook Alba ziet eruit als de onschuld zelve. Maar als er een speciaal blauw

licht op haar schijnt, verandert ze. Haar huid begint dan zachtgroen te schijnen, ze is

daarmee even een niet-natuurlijk wezen – een monster – geworden.

In 2000 vroeg de Braziliaans-Amerikaanse kunstenaar Eduardo Kac aan Franse

wetenschappers in dit konijn het GFP-gen aan te brengen, een gen dat aan een kwal

zijn fluorescerende eigenschappen geeft. Een zieke grap? Sensatie? Ook hier

gebeurde volgens de kunstenaar in feite niets bijzonders. Deze genetische manipu-

latie wordt bij muizen en konijnen vaker gedaan, onder andere voor kankeronderzoek.

Deze manipulatie was echter zonder wetenschappelijk doel. Kac wilde met Alba op

Het grote verschalken

kon beginnen. Ook

Zaretsky at naar eigen

zeggen muizen en

kikkers op, die op hun

beurt andere organismen

hadden gegeten
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tournee. Ze was voor hem een sociaal kunstwerk, haar bestaan toonde aan dat er in

de krochten van de laboratoria een nieuwe populatie van gemanipuleerde dieren

leeft. Maar de Franse wetenschappers krabbelden terug. Alba mocht het laborato-

rium niet uit. Kac maakte van de kwestie een sociaal-kritische performance. 

Hoewel niet tot ieders instemming, is het konijn inmiddels tot de mediagenieke

mascotte van de transgenetische kunstscene uitgegroeid. Kac hing in Parijs plak-

katen op, maakte tentoonstellingen in Amerika: ‘Free Alba!’ Werd het konijn daarom

beroemd? Nee natuurlijk. Wat bacteriën niet kunnen, kan een huisdier wel: het prik-

kelde de fantasie van het publiek. Via de media leek het alsof een kunstenaar voor

God had gespeeld en een wandelende, aaibare gloeilamp had gecreëerd. Wat in de

wetenschap geaccepteerd is, werd een freakshow in de kunst.

Binnen de kunstwereld vertelt Kac – de ‘paus van de biokunst’, zoals een Frans

blad hem onlangs noemde – trots zijn verhaal. Men begrijpt hier immers braaf dat

het niet gaat om ‘manipulatie voor de fun’, maar om kritische kunst. Erbuiten, waar

men alleen iets opvangt van experimenten die de wetenschap uitvoert als het bizar

genoeg is – zoals een muis met een oor op de rug, of het wel erg vroeg gestorven

schaap Dolly – is er minder begrip. 

De Britse kunstenaar Damien Hirst sneed nog gewoon een dode haai in stukken en

zette ze op sterk water. Het dier is dood, dus ethische bezwaren kunnen worden

weggewuifd. Maar wat kunnen de consequenties zijn als kunstenaars écht gaan

knutselen met natuur? En dan: wat is het maatschappelijk nut van al die spielerei?

En zo komen bij de tegenstanders afschrikwekkende visioenen omhoog hoe kunst

en biotechnologie een wilde rondedans beginnen. ‘Think anthrax is bad? Wait till

the terrorists are art-students’, schreef een filosoof van het Maryland Institute.

Ook in andere landen waren er actiegroepen als Proefdier Vrij die protest aante-

kenden. De biokunst wordt opgevoerd als wegbereider van een Frankensteinscenario.

Kunstenaars die voor God gaan spelen, dat levert alleen maar waanzinnige

gedrochten, gevaarlijke ziekten, onnuttig dierenleed of esthetische aanpassingen

op, die velen al snel doen denken aan een fascistoïde nachtmerrie.

Jeremy Rifkin, auteur van het kritische The biotech century, is niet zozeer bang voor

de kunstprojecten zelf, maar eerder voor een mentaliteitsverandering die dergelijke

kunst teweeg kan brengen. Hij schreef begin 2003 bezorgd een artikel in The

Guardian waarin hij stelt dat kunstenaars als Kac de weg vrijmaken voor allerlei

schimmige experimenten. Wetenschappers gaan zichzelf toch al steeds meer zien

als een soort biologische ontwerpers, en zouden nu wel eens de stap kunnen wagen

om ‘transgenetische, chimerische dieren en designer-baby’s’ te creëren (Rifkin

2003).

Voorhoedegevoel  En juist door deze angsten lijkt hier eindelijk een van die

terreinen te zijn gevonden waarop kunstenaars zich weer zinvol voelen. De

biokunstenaars zeggen: we staan op het scherp van de ethische snede, door

angsten op te roepen laten wij zien waar de maatschappelijke schoen wringt. 

Via de media leek het

alsof een kunstenaar

voor God had gespeeld

en een wandelende,

aaibare gloeilamp had

gecreëerd
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De kunstenaar wil méér

zijn dan commentator

aan de zijlijn, of de maker

van mooie plaatjes. Hij

wil een maatschappelijke

functie, hij wil ‘ertoe

doen’

De combinatie tussen kunst en biotechnologie lijkt daarmee een ambitie te

vervullen die zich vanaf de jaren zestig steeds dringender van kunstenaars meester

heeft gemaakt. Zoals Taco Stolk, de bedenker van de Haagse concept opleiding

‘Genetisch ontwerpen’ stelde op het Crossing Border-symposium: ‘Kunst moet zijn

rol terugeisen die het lang had. Kunst is geen entertainment.’ De kunstenaar wil

méér zijn dan commentator aan de zijlijn, of de maker van mooie plaatjes. Hij wil

een maatschappelijke functie, hij wil ‘ertoe doen’. 

Er is niets minder dan een nieuwe tijd aangebroken, profeteerde kunstenaar-

onderzoeker Stephen Wilson vorig jaar zelfs in zijn overzichtswerk Information Arts.

Hij laat hierin zien dat de afgelopen decennia nieuwe kunstvormen zijn ontstaan,

zoals ecologische kunst, computerkunst, biologische kunst, allemaal kunstvormen

waarin de kunstenaar niet alleen wetenschappelijke kennis verwerkt, maar ook

daadwerkelijk wetenschappelijke technieken toepast. Deze kunstenaars zetten

volgens Wilson het ideaal uit de Italiaanse Renaissance voort, toen kunst en weten-

schap nog niet twee gescheiden disciplines waren.

En zo zien we dat naast Frankenstein andere historische personages verschijnen in

het biokunstdebat: Leonardo da Vinci, als hét voorbeeld van de geslaagde combi-

natie tussen artistieke ambitie en wetenschappelijke kwaliteiten. Niet toevallig was

het platform waarop in de jaren negentig kunstenaars als Eduardo Kac hun ei kwijt

konden, het multidisciplinaire tijdschrift Leonardo, uitgegeven door MIT Press. Hierin

werd de kunstenaar-wetenschapper als ideaal gepropageerd, en werden de eerste

onderzoeken en plannen gelanceerd.

Ook de jongere generatie grijpt terug op de bejubelde homo universalis uit de

Renaissance. Een kunstenaar van de eenentwintigste eeuw moet niet meer vrijblij-

vend willen zijn, zegt David Kremers (1960), die heel cyberspacerig wenst te worden

aangeschreven als ‘davidkremers’. Hij legt ook een verband met Leonardo da Vinci.

Een kunstenaar van de eenentwintigste eeuw moet volgens hem niet alleen

artistieke vaardigheden bezitten, maar zélf inzicht hebben in de natuurwetten. De

kunstenaar moet kunnen ‘zien’, maar ook kunnen ‘inzien’.

Kremers is bij Caltech fulltime in dienst als ‘distinguished conceptual artist in

biology’. Hij houdt zich bezig met het inzichtelijk maken van biotechnologische

processen, en het tonen van de schoonheid ervan. Dat doet hij niet alleen educatief,

via cd-roms, maar ook door daadwerkelijk levend materiaal te gebruiken. Kremers

maakte onder andere bacterieschilderijen. Op een voedingsbodem werden bacte-

riën gekweekt, ze scheiden enzymen af die een kleurreactie teweegbrengen. Als

meerjarenplan bedacht hij een programma om zebravisjes genetisch te manipuleren

tot kleurrijke wezens, tot ‘kleurrijke bloemen in een vaas’. 

Renaissance in Nederland Toch, ondanks de ethische angsten die dergelijk

geknutsel oproepen, zijn kunstenaars nog niet met angstaanjagende transformaties

aan komen zetten. Aan de ene kant omdat ze dat technisch niet kunnen, maar aan

de andere kant gaat het hun daar naar eigen zeggen ook niet om. Zo zijn dezelfde
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zebravisjes als die Kremers wil maken inmiddels door wetenschappers uit Singapore

ontwikkeld. Maar dan met een commercieel doel: om te dienen als een mooi

huisdier. Kremers heeft hetzelfde resultaat voor ogen, maar zijn verhaal is anders.

De visjes zijn voor hem niets minder dan de visualisering van de ‘schoonheid van de

genetische revolutie’.

De kunstenaars willen dus graag iets zeggen óver de angsten en vergezichten die

nieuwe wetenschappen als de genetica oproepen. Kunst dient hier als reflectie op

de maatschappelijke thema’s van de toekomst, en dat hooggestemde doel verklaart

ook de interesse van de academische wereld. De volgende vraag die dan echter

gesteld moet worden is: moet kunst niet autonoom ontstaan? Levert al die acade-

mische zorgzaamheid eigenlijk wel goede kunst op? Veel kunstenaars pretenderen

immers kritisch te zijn, terwijl hun werk, zoals een ethicus het formuleerde, vooral

lijkt te fungeren als ‘reclamefolder voor de DNA-industrie’. Of, in het geval van

Adam Zaretsky’s Workhorse Zoo, slechts sensatie veroorzaken. 

Kunsthistorica Miriam van Rijsingen diende samen met Robert Zwijnenberg,

hoogleraar ‘Kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling van natuurwetenschap

en techniek’ in Maastricht, eind 2003 een subsidieverzoek in bij NWO om vier jaar

onderzoek te doen naar ‘kunst en genetica’. Dat verzoek is inmiddels gehonoreerd. 

Als voorbeeld van een goed autonoom werk dat tóch actuele vragen oproept,

noemt zij Marc Quinn, de befaamde voormalige ex-‘Young British Artist’, bekend

om een van zijn eigen bevroren bloed gemaakt zelfportret. Hij maakte in 2001 een

genetisch portret van Sir John Sulston, een van de voormannen van het Human

Genome Project, het internationale project dat onlangs de genetische code ontcij-

ferde. Binnen een kleine zilveren lijst hangt een wolk van druppels, doorzichtig,

maar vol schittering in het licht. Elke druppel bestaat uit een bacteriekolonie, die

gegroeid is uit een cel waarin zich een deel van Sulstons DNA bevindt. Dit eerste

genetische portret uit de geschiedenis hangt in de National Portrait Gallery in

Londen.

‘Dit portret van Sulston’, zegt Quinn er zelf over, ‘is niet alleen van een individu,

maar tegelijk van al zijn voorouders, tot het begin van al het leven in het universum.

Dit genetisch portret maakt het onzichtbare zichtbaar.’

Kunst moet volgens Van Rijsingen en Zwijnenberg ook in Nederland weer de

actuele existentiële kwesties aan kunnen pakken, en het verbond met de weten-

schappelijke wereld is daar volgens hen uitermate geschikt voor. Maar dergelijke

kunst ontstaat niet zomaar, ook Quinn werd gesteund door The Wellcome Trust. 

In Nederland is er volgens hen anders dan in Engeland en de Verenigde Staten

geen goed cultureel klimaat om kruisbestuivingen tussen kunst en wetenschap

vanzelf mogelijk te maken. Wetenschappers kijken niet over de grenzen van hun

terrein heen. Daarnaast is de kunstwereld veel te traditioneel, en kunsthistorici zijn

zelfs conservatief. De Nederlandse kunstwereld moet daarom weer ‘internationale

aansluiting vinden’. Behalve een theoretisch onderzoek gaan Van Rijsingen en

Zwijnenberg daarom een ‘Platform voor Kunst en Genomics’ oprichten. Daar kan

worden gedebatteerd tussen kunstenaars en wetenschappers, en geëxperimen-

teerd, maar ook maakt het Nederlandse publiek er kennis met buitenlandse biokun-

stenaars. 

Volgens Robert Zwijnenberg heeft de hedendaagse biokunst in die zin inderdaad
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‘De genetica is in feite de

natuurfilosofie van onze

tijd. Het is daarom

logisch dat kunstenaars

van nu weer naar de

wetenschap trekken’

dezelfde instelling met betrekking tot de wetenschap als in de Renaissance. Er

bestond toen geen gespecialiseerde ‘wetenschap’ zoals wij die kennen. Het was

natuurfilosofie. Het was moeilijk te omschrijven wát natuurfilosofie precies was. Het

bevatte een ‘samenraapsel’ van anatomie, religie en ethiek: het stelde de diepere

vragen van het leven aan de orde, en had daarom aantrekkingskracht voor kunste-

naars. Da Vinci schilderde bijvoorbeeld niet alleen Mona Lisa, maar ook een kaal

landschap op de achtergrond, dat verwijst naar processen van vergaan en ontstaan.

Het portret is daarmee een uiting van Da Vinci’s micro-macrotheorie, over de

samenhang tussen mens, natuur en universum.

Nu is dat ook zo, genetica bestaat onder andere uit biologie, chemie en ethiek.

Zwijnenberg: ‘De genetica is in feite de natuurfilosofie van onze tijd. Het is daarom

logisch dat kunstenaars van nu weer naar de wetenschap trekken. Het gaat weten-

schappers én kunstenaars weer samen om de allesomvattende vraag: “Wie zijn wij

als mens?” Kunstenaars kunnen een “culturele inbedding” geven van de nieuwe

vragen die de wetenschap opwerpt.’ 

Merlijn Schoonenboom is historicus 
en journalist bij onder andere de Volkskrant.
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Koen Vanmechelen

The Cosmopolitan Chicken

Beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen werkt sinds enkele jaren aan ‘The

Cosmopolitan Chicken’, een wereldwijd opgezet kweekproject waarin de kruising

van verschillende nationale kippenrassen centraal staat. Op een of andere manier

opgezet belanden de kippen in totaalinstallaties met videowerken, tekeningen of

statige portretten van voorouders.

Het project raakt aan maatschappelijke issues rond genetische manipulatie, globa-

lisatie en multiculturaliteit.

Het verhaal begon met de Belgische kip Mechelse Koekoek en de Franse Poulet de

Bresse. De afstammelingen van dit paar, Mechelse Bresses, werden in de Lisson

Gallery in Londen gekruist met de Engelse Redcap. De afstammeling Mechelse

Redcap speelde de hoofdrol in de expositie ‘Tussen natuurlijk broeden en genetisch

manipuleren’. Na de ontmoeting met de Amerikaanse Jersey Giant is de Mechelse

Giant gekruist met de Duitse Dresdener Huhn. Voor deze afstammelingen werd in

de Amsterdamse Brakke Grond onder de titel Mechelse Dresdner Desire ten slotte

een Nederlandse Uilenbaard gezocht.

Vanmechelen, in het tijdschrift Kunstbeeld: ‘Het project zelf dwingt mij om verder

te kruisen. Je kunt niet blijven stilstaan. Het is natuurlijk mogelijk dat de mens naar

iets anders evolueert. Als men ingrijpt in de natuur, weet niemand wat het gevolg is.

Dat signaal zit ook in dit project. Ik ben geen wetenschapper, maar genetisch is het

interessant.’ Zo dreigt de Engelse Redcap uit te sterven, terwijl de Mechelse Redcap

opnieuw fertiel bleek te zijn.

The Cosmopolitan Chicken

Fotograaf: Koen Vanmechelen
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