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SEDUZIONE
EXHIBITION

Artist, performer, eclectic figure whose interests range 
from anthropology to bioethics, from the protection 
of human rights to bio-genetics, Koen Vanmechelen 
(Sint-Truiden, Belgium, 1965) focuses his research on 
the concepts of hybridization and contamination.

For the Uffizi, Vanmechelen created a series of 
installations that focus on the archetypal and 
antithetical concepts that have always nourished the 
human imagination and of which the works of art of 
all time speak to us: life and death, earth and spirit, 
nature and artifice. These works build, room after 
room, an evocative and at times disorienting itinerary, 
developing around the concept of ‘seduction’.

Seduction, as the charm generated by beauty and the 
complex system of meanings that works of art have 
handed down to us through the ages. But seduction 
intended, above all, as the inevitable and fatal 
attraction that has always been the engine of natural 
evolution and that pushes matter, and living beings, 
to combine and generate ever new forms of life: new 
hybrids.

The Seduction exhibition is therefore a hymn to 
the power of life and the regenerative force of the 
natural world, which, despite everything, continues to 
proliferate. An invitation to open up to what is different 
from oneself and as such surprising, from outside 
the norm to downright monstrous. To recognise such 
diversity as an advantage and a concrete possibility of 
salvation. Finally, a warning to remember our limits as 
human beings, to grasp the signals that nature sends 
us, and to understand the urgency of approaching it, 
finally, with spiritual respect.

The director of the Uffizi Eike Schmidt: 
“Vanmechelen’s works seem to fit naturally into the 
historical collection, creating hybrids between the 
ancient model and contemporary expression, in ways 
that are similar to the biological hybridization that the 
artist has been personally practicing for decades in 
the field of nature, among various species of poultry. 
The image of the chicken thus becomes an avatar and 
mirror of man, as in Diogenes’ famous commentary 
on Plato. In this way, artistic creation is read in an 
ecological key (and vice versa: nature becomes art) 
opening up perspectives of pressing relevance”.

Artist Koen Vanmechelen: ‘In this moment, in the 
Anthropocene, we need a new global renaissance. 
We need a Cosmopolitan Renaissance. This new 
narrative must be based on an understanding of the 
interconnectedness of all living beings. The parallel 
with the Italian Renaissance is clear. Art, being 
designed for the future, is the way to foster and project 
new narratives in the world. Art has always been the 
connective tissue of human existence. It clarifies, 
opens perspectives, and connects us through 
diversity. It aspires to sow Ubuntu, a Bantu term that 
refers to the belief in a universal bond of sharing that 
connects all humanity. This realization comes from 
seeing the reflection of your self-image in the other, an 
image that is the bearer of the past and the future”.



SEDUZIONE
ARTIST STATEMENT

Art is seduction. Moving through the Uffizi Gallery 
is being seduced by the art displayed. The artworks 
form one extended voyage to the future while 
feeling the tides of time vibrate through the rooms, 
the vestibules, the walls, and the halls. The scenes 
depicted in the museum are part of one temporal 
vortex that churns and disrupts. It carries off the 
visitor through many existential layers of the human 
event horizon. Time after time, it brings the visitors to 
other worlds, alternative or not, showing the seeds of 
change and transformation, highlighting the DNA that 
formed societies and that can be transformed into the 
Other. Possibilities are endless. Fata Morgana’s are 
lurking in every corner. It all depends on the intentions 
of the visitor. How deep will he venture into the waters 
of time? Ankle deep, or will he feel the water touching 
his breath?

Moving through the Uffizi, one writes a narrative of 
his own, and every visit is a new narrative. With my 
works, I add a new dimension, an alternative universe 
to the universes woven in the palace. In the center 
is an antagonist in the form of the Other, the animal. 
The new universe thus created consists of human 
animals and other animals and their hybrids. A new 
world of hybridity seduces the visitor, instructs him 
to reflect upon our origin and the way we try to ignore 
the animal in ourselves. By doing this, we deny our 
essence, our DNA. We are in them; they are in us. 

In every scene I depict, this comes to the surface. The 
Cosmopolitan Fossil, for example, shows us that we 
carry the little monster the lurks inside us, and that 
scares us, always trying to find a way out. Amid Uffizi’s 
well-known artworks, testifying humanity’s invariable 
longing for the divine and the unreachable of possible 
paradises, this and my other works offer a new world. 
One we all long for, one we want. This seduction 
is one of the snakes in Paradise that forces us to 
understand the other who radically differs from us and 
with whom we nevertheless have to merge. The result 
from this merger is unpredictable and dangerous. 
Hence the glassworks displayed here. 

Glass is a material that can make you bleed; The 
new nest created with it is unknown. When you go 
into without previous reflection, you get hurt for life. 
This pain is needed for the creation of new life. The 
contrast between pain and pleasure, estrangement 
and understanding, joy and sadness gives us the 
ingredients to build tomorrow’s society. It urges us 
to embrace our natural surroundings more by taking 
more distance from them. So we will not suffocate 
what we love and need. 

  Koen Vanmechelen



CONNECTION
LORENESE VESTIBULE

Connection
History shows the way. It is encrypted in an 
ancient stone in Greek writing. The encrypted 
stone connects the past with the present, culture 
with nature. This installation shows the visitor the 
way. It refers to the interaction between the works 
on display. The lion with the body of an iguana 
conveys the message that movement and hybridity 
imply change. Permanent change needs encoding 
of DNA and, in the case of homo sapiens, coding 
in the text. The golden cord protruding from the 
hybrid connects to the invisible, the unseen other. 
The invisibility of things in a museum like Uffizi is 
the greatest gift.

 This artwork is installed in the entrance 
 hallway and directs the visitors to the rest of the  
 exhibition. 

Connection © Koen Vanmechelen



Installation view, Temptation, Seduzione. Koen Vanmechelen, Uffizi 
Galleries 
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THE GALLERY CORRIDORS
TEMPTATION

The East, South and West corridors on the top floor 
of the Uffizi Galleries are an iconic feature of the 
Gallery, and indeed the term “Galleria” universally 
used to describe a collection of paintings 
originated from this very place. In the 1580s, Grand 
Duke Francesco I, son of Cosimo I and founder 
of Vasario’s Uffizi Galleries, began to adorn the 
loggia that crowns the Uffizi courtyard with ancient 
statues, paintings and other works. The corridor 
ceilings are decorated with frescoes, the first of 
which was painted in the first (East) corridor in 1581 
followed by the second and third corridors over the 
next two centuries. After the completion of frescoes 
of the first corridor commissioned by Grand 
Duke Francesco I with largely Grotesque-style 
mythological depictions, Grand Dukes Ferdinando 
II (as part the decorative works prescribed by his 
brother Cardinal Leopoldo) and Cosimo III oversaw 
the completion of the frescoes with themes exalting 
the glory of Tuscany and the House of Medici.

Temptation
Inspired by collections of ancient statuary from
the Uffizi, Koen Vanmechelens sculptures in the 
Temptation series depict emperors, philosophers, 
warriors, heroes, gods but also ordinary men and 
women sculpted in white Statuario marble. They 
represent humanity travelling and discovering, 
either physically or through intellectual effort.
Their heads are covered with egg fragments.
From the egg, hybrid creatures are generated:
an invitation to escape from the limits of rational
thought and codified norms, to follow the
challenge of change and let oneself travel to
unexpected contaminations: to finally discover
oneself, with an open mind, freer.

curator Francesca Sborgi and Koen Vanmechelen 
with Dying Alexander © Uffizi Gallerie

Temptation, Seduzione, Uffizi Gallerie © Koen 
Vanmechelen



A36/A37

Breakthrough
Out of an enlarged eagle skull, a transparent 
horn reaches for the sky. It represents an invisible 
unicorn and leads to another world. Even if only the 
fossil remains, after death overtook its owner, the 
energy keeps on being transmitted. There is always 
hope to break through reality and reach another 
world. 

In times of trouble
Two bodies melt into each other. Their physical 
characteristics suggest they are tapirs. Both their 
heads are gone. When in love, heads get lost, 
and lives get entangled. Smell, vision, hearing are 
gone. Indeed, love makes blind. Consequently, the 
unseen danger is lurking, and Damocles’ swords 
are near. Despite the infatuation, the evil of the 
past lingers. The transparence of the blades here 
indicates the nature of the impending trouble is 
unclear. This installation refers to the experience 
of the dispossessed and the displaced. Looking 
for the right place to nest. Only commitment, 
dedication and passion keep the swords of the past 
at bay.

Breakthrough © Koen Vanmechelen



Installation view, In times of trouble, Seduzione. Koen Vanmechelen, 
Uffizi Galleries 
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COSMOPOLITAN FOSSIL
BAMBINO CON GALLO

Cosmopolitan Fossil
As in the 19th-century plaster cast by Adriano 
Cecioni from the collection of the Galleria d’Arte 
Moderna in the Pitti Palace, a child holds in his 
arms a creature that he evidently cannot keep 
under control. Vanmechelen, inspired by Cecioni’s 
group, transforms the rooster into a hybrid to 
represent the eternal confrontation between human 
and animal taken to the extreme of its emotional 
tension. Suddenly, the irritated child realises that 
nature, irretrievably, escapes his grasp. Though, 
one must be very careful: the creature, made 
of glass, is highly fragile. A balance that risks 
breaking at any moment, to the detriment of the 
child, or Nature.

Bambino con il gallo, Adriano Cecioni © Uffizi 
Gallerie

Cosmopolitan Fossil © Koen Vanmechelen



Top Cosmopolitan Fossil I, II and Cecioni’s Bambino con Gallo
Below  Installation view, Seduzione, Koen Vanmechelen, Uffizi 
 Galleries
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SARCOFAGI DI  ANIMALE
NIOBE ROOM

According to the Greek myth, Niobe – who was 
daughter of Tantalus and wife of Amphion, Thebes 
king – had fourteen children, seven girls and seven 
boys. She was so proud of her own offspring, 
that she dared laugh goddess Latona, who had 
only two children, the gods Apollo and Artemis.
To punish Niobe’s pride, Latona sent her own two 
sons, charged to kille Niobe’s children. The clear 
educational purpose of the myth – warning against 
damages of pride – made it subject of many artistic 
and literary representations. The Uffizi houses a 
group of twelve ancient sculptures, Roman copies 
from an original Greek, of which we know neither 
the date nor the location. 

Sarcofagi di animale
Mechelse Padovana - 23rd Generation 
Cosmopolitan Chicken Project 
The two marble sarcofagi represent the 23rd 
Generation of Vanmechelen’s Cosmopolitan 
Chicken Project; a crossing between the Mechelse 
Maatiaskana – 22nd generation and the Padovana 
chicken. The Padovana or Padovana dal gran 
ciuffo is an ancient Italian breed of small crested 
and bearded chicken. It originates in, and is 
named for, the city and surrounding province of 
Padua, in the Veneto region of north-eastern Italy. 
Despite continuing discussion surrounding its true 
origins, it is recognised in Italy as an indigenous 
Italian breed. Two marble statuettes of Padovana 
chickens Alessandro Ghigi can also be found in 
the Sala degli Animali of the Vatican Museums. 
The artist therefor calls this crossing; the holy 
generation. 

Two mummified bodies of embalmed deceased 
chickens from the same generation are presented 
on a nearby pedestal – like an archeological find. 
Sarcofagi di animale represents the previous 
generations and the possibility of a resurrection, of 
a new existence.

Daughter of Niobe bent by terror © Uffizi Gallerie

Sarcofagi Di Animale © Koen Vanmechelen



DOMESTIC VIOLENCE
NIOBE ROOM

Domestic Violence
A tiger lies motionless on a tapestry of chicken 
feathers, like a kitten on a mat. She is unaware 
of the threat surrounding her. Swords attack her, 
but they are transparent and invisible. The tiger 
is strong enough for now to deal with that threat 
and survive. Bur for how long? This installation is 
pregnant with symbolism and contradictions. The 
predator has become the prey. Hence the chicken 
relics below her, the human artifacts around her. 
The tiger has become a commodity. She balances 
on the border of existence; her survival is in the 
balance. As is the case with beleaguered nature, it 
will only spring into action when the need is there, 
when the threat becomes too real. This installation 
depicts how violent humans interact with the world 
and our fellow creatures. The violence we exert 
on all other life on this planet only becomes visible 
when nature fights back, as is currently happening. 
Domestic Violence conveys how we’re destroying 
what’s left of our beautiful world in our haste to turn 
it all into a commodity.

Domestic Violence, detail

Installation view, Seduzione, Koen Vanmechelen, 

Uffizi Galleries



Installation view, Domestic Giant, Seduzione. Koen Vanmechelen, 
Uffizi Galleries 
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CARRIED BY GENERATIONS 
ROOM OF HERMAPHRODITE

The Sleeping Hermaphroditus is a Roman 
sculpture from the 2nd century AD after a 
Hellenistic original. In the body of Hermaphroditus, 
the male of father Hermes and the female of 
mother Aphrodite coexist harmoniously. Indeed, 
its dual nature expresses conciliation beyond 
opposites. The young and sinuous body is 
stretched out on a feline skin that the sculptor 
skilfully manages to reproduce in detail.
Praised by Michelangelo himself, it is undoubtedly 
one of the most sensual works of antiquity.
Ovid in his Metamorphoses tells about the 
transformation of this extraordinary being.
In history, hermaphrodites were revered as superior 
creatures endowed with both sexes, celebrated as 
divinities beyond any gender conflicts.

Carried by Generation 
A transparent egg cradled by a nest of chicken feet. 
Filled with the hopeful promise of an unknowable 
future: what will hatch from the egg? Invisibly 
sculpted by previous generations, keepers of 
history through their genetic code: the next 
generation is ready to flourish. It is supported by 
a cushion. Who looks outside, dreams; who looks 
inside, awakes. The pillow is a metaphor for dream 
and sleep, vital processes that allow people to 
discover new worlds and to break boundaries

Koen Vanmechelen working on Carried by 
Generations 

Installation view, Carried by Generations and 
the Sleeping Hermaphroditus, Seduzione, Uffizi 
Galleries



UBUNTU
SELF PORTRAIT GALLERY

Ubuntu
A self-portrait of Koen Vanmechelen looks at us 
through a glass mask. The mask distorts our gaze 
as well as that of the artist. Transparency gives 
you insight into others. You also gain insight into 
yourself, because it is impossible to hide behind a 
glass mask. And yet there is distortion too. It makes 
it clear that something is no longer what it once 
was. 

The mask forms an extra layer and makes past, 
present and future visible. 
The work is entitled ‘Ubuntu’ which means: “I am, 
because we are”.  The concept lies at the heart 
of the philosophy of the South-African Bantu 
people. It is based on giving and taking and on 
the universal bond of sharing that connects all 
humanity: we are there for each other. Biologically 
and socially we are nothing without others. For the 
Bantu people this philosophy implies humanity, 
universality and openness.   

 This artwork will remain at Uffizi Gallerie as a  
 permanent part of the collection.

Ubuntu © Koen Vanmechelen

Installation view, Ubuntu, Seduzione, Koen 

Vanmechelen, Uffizi Galleries



MEDUSA 
CARAVAGGIO: MEDUSA

In the room dedicated to Caravaggio’s Medusa, a 
magnificent painted parade shield is displayed in 
a case against the backdrop of a large red panel. 
On the walls, in addition to Cecco Bravo’s Armida, 
it is worth highlighting a painting of the Gorgon’s 
head crowned in writhing serpents painted by 
Otto Marseus van Schrieck but attributed in past 
centuries to Leonardo da Vinci and thus formerly 
admired by countless travellers as one of the most 
celebrated paintings at the Uffizi.

Medusa
Able to give great power and at the same time to 
turn into stone, Medusa fully embodies the
duality of things and the unpredictability of natural 
evolution. Order and chaos, life and death: only 
the balance between the two opposites leads to 
evolutionary success.

On the head of Vanmechelen’s Medusas we find 
some chickens, intertwined with the serpents. Like 
the venom of Medusa and her snakes, which in 
mythology is believed to awaken from the dead, 
chicken eggs are also used in modern medicine as 
a basis for drugs and vaccinations.

Overbreeding has created new lethal diseases for 
humankind. Danger always lurks in what we think 
we know. But there is always a certain way to look 
at Medusa - to approach her with respect - to save 
oneself from danger.

Black Medusa © Koen Vanmechelen

Caravaggio’s Medusa © Uffizi Gallerie



Top Koen Vanmechelen during a television interview
Below  Installation view, Medusa, Seduzione, Koen Vanmechelen,  
 Uffizi Galleries
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VESTA
D34

Vesta 
Mechelse Cubalaya
 ‘Vesta – C.C.P’ is a colossal portrait of one of 
the deceased chickens from Vanmechelens 
Cosmopolitan Chicken Project. This is the artist’s 
worldwide cross-breeding program involving 
national and regional chicken breeds. It started 
in 1999 and aims at creating a truly Cosmopolitan 
Chicken, a hybrid carrying the genes of all the 
world’s chicken breeds.
The portrait resembles the sacred murals, icons 
and images of holy and important persons. 
Guarded by Vesta, the virgin goddess of home 
and family in Roman religion, whose presence is 
symbolized by the sacred fire that burned at her 
temple. 

The Cosmopolitan Chicken holds a mirror to the 
human visitor. It seemingly blends in with the 
traditional propagandistic murals and icons of 
significant persons, mostly men. But actually it 
does not. The fierce and striking colours of the 
animal, mostly yellow and red resemble the proudly 
scarlet and red coloured robes of catholic clergy. 
Representing courage and sacrifice. The crooked 
beaks and emotionless eyes give the scene a 
strong sense of austerity and gravity. 

But it is the title of the artwork which reveals its 
deeper meaning. Vesta is the goddess of the 
hearth and home. Her presence is symbolized 
by the sacred fire that burned at her hearth and 
temples. History has always been written by men, 
but was made possible by women. Pope Honorius 
III decreed: Women should not speak. Their lips 
carry the stigma of Eve, who led men to perdition. 
Vesta – C.C.P restores their position and their 
dignity, not as Mary symbol of virginity and sterility, 
but as Mary Magdalene, a woman of flesh and 
blood. 
 

The Vesta is installed in room D34, a room  
dedicated to Rembrandt, Rubens and Van Dyck. 
The faces portrayed by Rembrandt, Rubens and 
Van Dyck in small- and large-format paintings 
form a succession of rightly famous works 
which, brought together in this way, comprise 
a breathtaking group full of cues prompting 
a reflection on the great painting of the 17th 
century, which was primarily European on 
account of the lively circulation of ideas and of 
the many, ongoing contacts among artists and 
patrons who cared little for national borders or 
boundaries.

Vesta © Koen Vanmechelen

Installation view, Vesta, Seduzione, Uffizi Gallerie
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Wat zijn uw belangrijkste activa?
‘Mijn ouders zijn heel belangrijk. Ik ben altijd bang dat ik hen 
te weinig zie. Dat is nu het geval, wat ik erg confronterend vind. 
Ik heb een verzameling speelgoed van Power Rangers waaraan 
ik ooit veel geld heb gegeven, maar ik ben steeds minder mate-
rialistisch geworden. Het geluk zit in tevreden zijn met wat je 
hebt. Is het plots meer: oké. Is het minder: ook oké. Als kind 
droomde ik van een Range Rover Evoque, met die mooie dak-
lijn. Toen ik er later een leasede, gingen mijn ogen open. Ik be-
sefte dat mijn droomwagen me weinig extra geluk verschafte. 
Sindsdien heb ik het idee van veel geld verdienen losgelaten.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?
‘Tientallen mensen. Zonder hen ben ik niks. Het is onmogelijk 
namen te noemen. Ik ben erg afhankelijk van wat zij me gun-
nen, ben alleen het product van hun vertrouwen. Ze geven me 
kansen, en doen dat opnieuw als ik het verknoei. Bij de VRT 
hebben enkele individuen me opgevist. Ik maak veel fouten, 
maar ze blijven achter me staan. Daarnaast werk ik op de hoge-
school en ben ik bezig met bedrijven, comedy en cultuur. Mid-
denklasse, dus. Dat wijkt enorm af van wat ik in mijn jeugd heb 
gezien, gehad, geleerd, gevoeld. Hier was ik Marokkaan, daar 
Vlaming, en ik leefde in een straatcultuur. Veel dingen kende 
ik niet. Een risico nemen, bijvoorbeeld. Als je arm bent, durf je 
dat niet. Elke potentiële kans is een potentiële blunder. Sociale 
contacten leggen was ook niet evident. Ik leerde het allemaal 
van talloze mensen, en nog steeds. Ik hang aan elkaar als een 
lappendeken van inzichten.’

Investeert u in anderen? 
‘Heel veel. Maar mijn religie verbiedt me daarover uit te wei-
den. Wat de rechterhand geeft, mag de linker niet zien. Omdat 

ik veel bij mijn gezin wil zijn, zie ik 
mijn vrienden niet. Ik vrees dat ik 
daar nog spijt van krijg, maar ik 
heb zelden nee gezegd als het gaat 
om anderen te helpen. Ik heb wel 
een armoedecomplex: eens arm, 
altijd arm. Ik ben niet meer arm, 
maar mijn familie wel. Mijn ou-
ders woonden in een schimmel-
huis. Toen ik geld begon te verdie-
nen, heb ik alles daarin gestopt. 
Nu heeft iemand in Marokko kan-
ker, een tante kan de zorg die ze 
nodig heeft niet betalen, enzo-
voort. De fi nanciële nood rond mij 
is groot. Wat ik verdien, is niet ge-
noeg om hem te lenigen. Dat doet 
pijn.’

Wanneer beleefde u uw 
kwantumsprong?
‘In 2014, toen ik mijn vaste acade-
mische baan inruilde voor een ar-
tiestenjob. Mijn ouders hebben 
toen weken niet met me gepraat. 
Nu, ik kon het lesgeven niet laten 

en ben dat halftijds weer gaan doen. Maar dat is niet werken. 
De vergaderingen die ermee gepaard gaan wel.’ 

Gaat u soms in het rood? 
‘Aan mij zie je hoe ik me voel. Als ik dikker word, is er iets aan 
de hand. In 2014 ben ik 120 kilogram afgevallen. Ik was dik 
en werd dun. Ineens was er die televisiecarrière, de comedy, 
ik trouwde. Al het goede kwam ineens. Ik piekte. Toen enkele 
jaren later veel fout ging en mijn huwelijk haast op de klippen 
liep, werd ik weer dikker. Nu gaat het opnieuw beter.’

Wie zit in uw raad van bestuur?
‘In de comedywereld: vooral Jan Linssen en mijn manager Tom 
Bertels. Bij de VRT is er aanbodverantwoordelijke Herta Luyten. 
En mijn ouders. Als ik raad nodig heb, poneer ik vaak iets en 
kijk hoe de reacties zijn. Ik doe dan eigenlijk een soort markt-
onderzoek. De beste raad ooit is: wij gaan dood. Dat relativeert 
veel zaken die we zeer serieus nemen, ook succes. Het helpt je 
ook door tegenslagen, omdat je het groter geheel ziet. Ooit 
zag ik op straat een oude man die een succesvolle indruk 
maakte. ‘Vertel me eens je grootste levensles’, vroeg ik. Hij zei: 
‘Als je beslissingen moet nemen, denk dan aan wat de Kamal 
die aan het sterven is zou doen.’ Sindsdien heb ik enkele lucra-
tieve optredens geweigerd om bij mijn dochter te kunnen zijn.’

Staat er winst op uw balans? 
‘Nee. Al denken mensen van wel, omdat ik succes heb. Als kind 
droomde ik ervan de eindejaarsconference te doen. Ik ben di-
recteur van een cultuurhuis geweest, heb een bedrijf opgericht 
en ben docent. Daar ben ik allemaal superblij mee, want ik ben 
op min tien begonnen. Maar het voelt nog altijd alsof ik een 
schuld heb. Ik vind dat ik te weinig teruggeef, en zo wil ik niet 
sterven. Daarom weet ik ook niet of ik dit nog lang zal doen, 
ook al doe ik het doodgraag. Als ik mijn gezin fi nancieel kan 
onderhouden, zou het kunnen dat ik rechten ga studeren of 
mijn doctoraat in de economie weer oppik, om vervolgens an-
deren te helpen hun dromen waar te maken.’
 BERT VOET

De balans
Kamal
Kharmach

Op Eén begint deze week het nieuwe seizoen 
van ‘Andermans zaken’, waarin Kamal Khar mach 
(30) ondernemers in nood bijstaat. Hier maakt 
de stand-upcomedian en docent bedrijfsecono-
mie aan de KdG-hogeschool zijn persoonlijke 
balans op. 

Ik heb 
het idee 
van veel geld 
verdienen 
losgelaten.

toont dat de mens uit een schelp ontstaat. 
Dat moet destijds een schok zijn geweest. 
Ik vermoed dat niemand dat had zien aan-
komen. Voor mij zit kunst in verandering. 
Daarom zie ik weer een link tussen de re-
naissance met zijn artistieke veranderin-
gen en de digitalisering van nu. Die gaat 
de kunst ook veranderen. Digitalisering 
gaat iets scheppen wat eigenlijk niet be-
staat, gebaseerd op onderdelen die wel 
bestaan. De vorm zal futuristisch zijn en 
afwijken van wat we nu kennen.’  

Bent al vertrouwd met de non-fungible 
tokens?
Vanmechelen: ‘Natuurlijk. Commercieel 
zijn de NFT’s al een succes. Nu komt het 
er nog op aan de juiste artistieke vorm te 
vinden. Ik ben aan het broeden op hoe ik 
de NFT’s kan inze£ en voor de kippen.’

Vanmechelen begon in 1999 aan zijn 
Cosmopolitan Chicken Project, waarin hij 
kippen kruist. Gedomesticeerde, omdat 
er een parallel is met de gedomesticeerde 
mens. ‘Ik ben met het project begonnen 
om het belang van diversiteit bij de mens 
aan te tonen, lang voor iemand daarvan 
wakker lag’, zegt hij. 

‘Het kruisen van kippen is niets anders 
dan het mengen van culturen. Dat is wat 
ook met de mens gebeurt. Ik praat ontzet-
tend graag over diversiteit. Ik vind ook dat 
daarover moet worden gepraat. Daarom 
organiseren we ook Cosmocafés. Dat de-
den we al op meer dan 30 plekken in de 
wereld. Mensen komen er samen om van 
gedachten te wisselen. Dat is belangrijk. Ik 
wil in het midden van de tafel zi£ en om 
verschillende meningen en standpunten te 
capteren. Het is enige manier om je eigen 
beperkingen te overstijgen.’

Het kippenproject is uitgegroeid tot 
Planetary Community Chicken, een we-
reldwijd platform voor het broeden van 
kippen. Op de expo in het Uffi  zi liggen 
overigens twee gemummifi ceerde kippen 
opgebaard. Hun sarcofagen staan er ook 
bij.

Een NFT is weinig meer dan een uniek 
digitaal eigendomsbewijs. Hoe kweekt 
u daar kippen mee?
Vanmechelen: ‘Laten we vertrekken van 
een haan. Die heeft een genetische code, 
die je kan opdelen in bijvoorbeeld 1 mil-
joen unieke deeltjes. Elk deeltje kan je 
koppelen aan een NFT en verkopen. Als 
je 10 euro per stuk vraagt, heb je een op-
brengst van 10 miljoen euro. ’

Wat heb ik eraan een stuk genetische 
code van een haan te bezi� en?
Vanmechelen: ‘‘Je bezit een uniek onder-
deel van een kunstwerk.  Daarnaast help je 
mensen in armoede. Met die 10 miljoen 
euro kunnen we de haan, die door kruisen 
bijvoorbeeld alle weeromstandigheden 
kan trotseren, overbrengen naar Afrika. 
Daar kan hij kippen bevruchten. Het krui-
sen van de haan met die plaatselijke kip-
pen levert een sterker kippenras op. Dat 
garandeert dat kippen elke dag een ei kun-
nen leggen. Dat ei is dan weer voedsel.’ 

Een ander soort digitalisering is de 
virtuele realiteit, het leven in het meta-
versum. Dat is ook een nieuwe wereld. 
Gaat u daarin mee?
Vanmechelen: ‘Gisteren tijdens de lunch 
met het expoteam zei ik tegen Francesca: 
wat als we de se£ ing konden ver anderen?  
Als we even uit  Firenze weg willen, kunnen 
we dan een andere projectie krijgen? 

Venetië, bijvoorbeeld. Het zou toch gewel-
dig als we dat instant kunnen reali seren 
via virtuele realiteit?’

Staan we over tien jaar nog aan te 
schuiven aan het Uffi  zi? Of kijken we 
vanuit onze luie zetel naar Da Vinci?
Vanmechelen:‘We gaan voluit in de vir-
tuele wereld stappen als aan een grote 
voorwaarde is voldaan: de procreatie van 
technologie. (wijst naar zijn smartphone) 
Zolang de technologie van de mens is 
gescheiden, gaat het niet lukken. Maar als 
de verbinding mogelijk wordt, moet het 
ook lukken de technologie automatisch 
door te geven aan de nakomelingen. De 
techno logie plant zich voort.’

Nu krijg ik wel een beetje schrik.
Vanmechelen: ‘Dat begrijp ik. Maar het is 
volgens mij niet nodig. Wat is er verkeerd 
aan dat ik de in mijn hoofd ingeplante 
bibliotheek bij de bevruchting doorgeef 
aan mijn kind?’

Maar hoe kan dat kind dan zijn eigen 
persoonlijkheid vormen?
Vanmechelen: ‘Het gaat om het door geven 
van kennis. Maar er zijn natuurlijk veel 
problemen te bedenken. Wat met de men-
sen die geen geld hebben om een chip te 
laten inbouwen? En vooral: wie is je kind 
dan als het niet over die kennis beschikt? 
Voor de samenleving gaat het ook proble-
matisch zijn. Wie bepaalt wat kennis is? 
Dat is ook voor iedereen anders. Daarom 
is de renaissance zo knap. Daar dachten 
ze vanuit verschillende disciplines met een 
open blik over de wereld na.’

Denkt u echt dat we naar een hybride 
mens gaan? 
Vanmechelen: ‘Wie zegt dat het nog niet 
is gebeurd? In de sport is dat misschien al 
het geval met de inplanting van technolo-
gische hulpmiddelen. Ik weet het niet.’ 

‘Ik maak nog eens de analogie met de 
kippen. Het broeden is ook volledig ge-
stuurd door technologie. We weten precies 
wat er moet gebeuren. De kern is dat de 
mens de natuur eigenlijk helemaal niet 
zo aangenaam vindt, ondanks alle roman-
tische voorstellingen en illusies. De natuur 
is de tijger die een buff el brutaal ver-
moordt en opeet. En dan komen de hyena 
en de gieren om het overschot op te rui-
men. Niemand wil dat soort taferelen in 
zijn tuin meemaken.’ 

‘De mens probeert zich aan de natuur 
te on£ rekken of in elk geval het leven te 
organiseren om de natuur te slim af te zijn. 
Daarin speelt cultuur, waartoe ik ook de
wetenschap reken, een hele grote rol. De 
vaccinatie tegen het coronavirus is daar 
een voorbeeld van. Maar je ziet meteen 
welke discussie dat genereert: waar zijn de 
grenzen van de individuele vrijheid?’

Vanmechelen komt terug op de toespraak 
die Schmidt, de directeur van het Uffi  zi, 
bij de vernissage gaf. ‘Hij citeerde Barack 
Obama. Die heeft ooit gezegd dat je jonge 
kinderen maar beter economie leert in 
plaats van hen naar kunstacademies te 
sturen. Ik wist niet dat Obama dat ooit 
heeft gezegd. Je verwacht het eerder van 
George Bush. Ik was in shock toen ik het 
gisteren hoorde. Ik snap de redenering wel: 
wat heb je aan cultuur als je op de rand 
van de armoede staat en alle moeite hebt 
te overleven? Maar het is een kortzichtige 
redenering.’

‘In Afrika zet ik mijn schouders mee 
onder The Future of Hope Foundation van 
sociaal onderneemster Chido Govera. In 
het hoofdkwartier in Harare in Zimbabwe 
leren kinderen hoe ze dieren en planten 

kunnen kweken. Maar ze krijgen ook een 
brede opleiding, waarvan cultuur een 
belangrijk onderdeel is. Cultuur doet 
dromen. Uit dromen vloeit automatisch 
hoop voort. En dat is essentieel in het le-
ven. Daarom mag je cultuur nooit minder 
belangrijk vinden dan economie. Dat von-
den ze in de renaissance ook.’

Govera is voor Vanmechelen meer dan 
een bondgenoot. Hij vond in haar ook een 
nieuwe liefde, nadat hij zijn vrouw Inge 
in 2019 had verloren aan kanker. ‘Ik ben 
te jong om alleen verder te leven. Chido, 
die trouwens model stond voor de twee 
beelden die naast de Caravaggio staan, 
is al twaalf jaar een vriendin van mij en 
van Inge. Ik weet zeker dat Inge niet anders 
zou hebben gewild. Inge en ik hebben 
altijd hetzelfde uitgangspunt gehad over 
wat we deden: alles moet dienend zijn voor 
de wereld. Met Chido is dat absoluut het 
geval met haar sociaal-economische pro-
jecten in Zimbabwe. Hierna gaan we er 
weer samen naartoe. Een andere wereld 
dan Firenze, ja.’

Hebben dromen en hoop u in Firenze 
gebracht?
Vanmechelen: ‘Ik heb daar hard voor ge-
werkt, zoals ik al zei. Jonge kunstenaars 
vragen me soms: ‘Hoe hebt u het allemaal 
voor elkaar gekregen?’ Heel soms is de 
achterliggende vraag: ‘Wie zijn uw me-
cenassen?’ (lachje) Maar kijk. Iedereen weet 
intussen dat ik jaren als chef-kok heb ge-
werkt. Ik klopte dagen van 16 uur in de 
keuken. Tussendoor maakte ik kunst, ik 
sliep vaak niet meer dan vier uur.’ 

‘Mijn eerste houten sculpturen zijn ge-
maakt van afvalhout van het bouwbedrijf 
Janssens. De arbeiders smeten houten 
planken en pale£ en over de afrastering. Ik 
ging die halen met de remorque van mijn remorque van mijn remorque
buurman. Ik haalde de nagels uit het hout 
en klopte die recht. Daarmee maakte ik 
mijn kunstwerken en de stallen voor de 
kippen. Ik zeg nu tegen jonge kunstenaars: 
‘Word taxichauff eur zodat je een beetje 
geld verdient terwijl je kunst maakt.’’

Jonge kunstenaars worden nu toch 
van in het begin begeleid door hun 
galeristen? Tim Van Laere zei vorige 
week in De Tijd dat je de carrière van 
jonge artiesten langzaam en zorgvuldig 
moet uitbouwen.
Vanmechelen:‘Ik begrijp dat hij dat zegt. 
Het zijn geen gemakkelijke tijden voor 
jonge kunstenaars. Je geraakt snel ver-
brand. Maar langs de andere kant: denk 
je dat Picasso zich iets liet voorschrijven?’ 

‘In het begin van mijn carrière zat ik 
bij Deweer Gallery in Otegem. Ik was toen 
begonnen met het kruisen van kippen. 
De galerie zei ook: ‘Je moet je bezighouden 
met portre£ en en kippen, dat is je core 
business.’ Die mensen hadden misschien 
gelijk, maar ik was het er niet mee eens. 
De ontwikkeling van de kunstenaar zit net 
in het afwijken van bekende paden.’ 

‘Je kan dan de mist ingaan soms. Maar is 
dat erg? Nee. In het falen ligt de kiem van 
het latere succes. Grappig dat je Tim Van 
Laere aanhaalt. Zijn vader was in het begin 
erg gecharmeerd door mijn kunst. Maar 
ik zat toen al bij Deweer. Vader en zoon 
Van Laere hadden een expo van houten 
sculpturen in het Cultureel Centrum van 
Hasselt gezien. Lang geleden.’

Hoe hebt u de sculpturen in het Uffi  zi 
gefi nancierd? Marmer en glas zijn niet 
bepaald goedkoop.
Vanmechelen: ‘Deels uit eigen middelen, 
een deel van de beelden is al verkocht. 
De Fondazione Berengo in Venetië steunt 
me ook.’

Denk u weleens aan uw pensioen op 
uw 56ste?
Vanmechelen: ‘Nee, jong. Mijn perspectief 
voor mijn kunst ligt tussen vandaag en 
mijn dood. Ik kan niet anders. Dat is voor 
de meeste kunstenaars zo. Met mijn atelier 
en natuurproject Labiomista op de terrei-
nen van de vroegere mijn van Zwartberg 
heb ik in 2019 nog een grote investering 
gedaan. Mijn ouders keken ervan op dat 
ik dat nog deed als 50-plusser. Mijn vader 
is ook kunstenaar, vroeger in combinatie 
met lesgeven. Hij is negentig. Hij gaat 
wat moeizamer nu, maar hij is ook altijd 
kunst blijven maken.’

We lopen opnieuw de Piazza della Signora 
op. Als ik naar zijn favoriete standbeeld 
vraag, wijst Vanmechelen naar het bronzen 
‘Perseus met het hoofd van Medusa’ uit 
1545 van Benvenuto Cellini. ‘Het is wreed, 
ik weet het. Maar zie je de beweging? 
Prachtig.’

De kern is 
dat de mens 
de natuur 
eigenlijk 
helemaal 
niet zo 
aan genaam 
vindt.

Cultuur 
biedt hoop. 
En dat is 
essentieel 
in het leven. 
Daarom mag 
je cultuur 
nooit minder 
belangrijk 
vinden dan 
economie.

Profi el
Koen Vanmechelen (56) werd 
geboren in Sint-Truiden. Als kun-
stenaar is hij een selfmade man. 
Hij werkte lang als chef in ver-
schillende restaurants. De eerste 
stappen in de kunst ze� e hij met 
de creatie van houten sculpturen. 
Hij werd internationaal bekend 
met zijn Cosmopolitan Chicken 
Project, waarin hij gedomesticeer-
de kippen kruist. Een ander aspect 
van zijn kunstpraktijk is de creatie 
van sculpturen in glas en marmer. 
Vanmechelen is ook de drijvende 
kracht achter enkele stichtingen 
die over de hele wereld de armoe-
de bestrijden.

Sculpturen van Vanmechelen naast ‘Medusa’, een topwerk 
van de barokschilder Caravaggio. © UFFIZI GALLERIES, 2022
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