
Angelo	  Vermeulen	  –	  Hybridity	  in	  the	  arts	  (29.01.’14)	  

Als	  beeldend	  kunstenaar	  met	  een	  doctoraat	  in	  de	  biologie	  werkt	  Angelo	  Vermeulen	  steeds	  op	  het	  
snijpunt	  van	  kunst	  en	  wetenschap.	  In	  zijn	  lezing	  van	  vanavond	  zal	  hij	  drie	  van	  zijn	  grootste	  projecten	  
toelichten.	  	  

Angelo	  begint	  zijn	  presentatie	  met	  een	  beknopte	  voorstelling	  van	  het	  onderwerp	  van	  zijn	  
doctoraatsstudie	  in	  de	  biologie,	  de	  misvorming	  van	  tanden	  van	  muggenlarven.	  	  

Hierna	  gaat	  hij	  over	  tot	  de	  oorsprong	  van	  zijn	  wereldwijde	  project	  Biomodd.	  Deze	  oorsprong	  ligt	  in	  
case	  modding,	  het	  aanpassen	  en	  personaliseren	  van	  een	  computercase,	  vaak	  om	  louter	  esthetische	  
redenen.	  Het	  opwaarderen	  van	  systeemperformantie	  gaat	  vaak	  gepaard	  met	  case	  modding.	  Door	  
aanpassingen	  aan	  hardware	  en	  software	  wordt	  het	  uiterste	  uit	  het	  systeem	  gehaald.	  Dit	  proces	  levert	  
een	  overschot	  aan	  warmte	  op	  die	  de	  componenten	  van	  de	  computer	  zouden	  kunnen	  beschadigen.	  
Koelmethodes	  zijn	  binnen	  deze	  gemeenschap	  dan	  ook	  een	  veel	  besproken	  topic.	  Dit	  leidde	  tot	  het	  
zoeken	  naar	  meer	  creatieve	  manieren	  om	  de	  hitte	  tegen	  te	  gaan	  dan	  eenvoudigweg	  via	  
koelelementen.	  Daarnaast	  kwam	  ook	  E-‐waste	  ter	  sprake.	  Door	  de	  snel	  groeiende	  technologie	  blijven	  
we	  zitten	  met	  een	  hoop	  computerafval.	  	  Deze	  twee	  invalshoeken	  geven	  aanleiding	  voor	  Angelo’s	  
Biomodd-‐project.	  Een	  project	  waarbij	  hij	  een	  intern	  ecosysteem	  bouwt	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  
gerecycleerd	  computermateriaal.	  De	  restwarmte	  van	  de	  computers	  gebruikt	  hij	  om	  plantengroei	  
binnen	  de	  computersystemen	  te	  stimuleren.	  	  

Voor	  de	  ontwikkeling	  van	  Biomodd	  gebruikt	  Angelo	  de	  nogal	  onconventionele	  methode	  van	  co-‐
creatie.	  Hierbij	  start	  hij	  zijn	  project	  met	  een	  bepaald	  concept,	  en	  laat	  hij	  een	  zeer	  diverse	  groep	  
vrijwilligers,	  allemaal	  met	  verschillende	  interesses,	  specialiteiten	  en	  achtergronden,	  dit	  basisidee	  
concreet	  uitwerken.	  De	  verschillende	  versies	  van	  Biomodd	  werden	  telkens	  opgestart	  op	  
verschillende	  locaties	  in	  verschillende	  landen.	  De	  plaats,	  cultuur	  en	  levensomstandigheden	  van	  de	  
vrijwilligers	  waarbinnen	  het	  project	  gerealiseerd	  wordt,	  zijn	  steeds	  bepalend	  voor	  het	  eindresultaat.	  	  
Zo	  werd	  Biomodd	  onder	  andere	  opgestart	  in	  de	  Filipijnen,	  aan	  de	  voet	  van	  Mount	  Makiling.	  Een	  berg	  
waarvan	  de	  lokale	  bevolking	  gelooft	  dat	  die	  wordt	  bewoond	  door	  een	  geest	  Maria	  Makiling,	  een	  
vrouw	  die	  ecologische	  misdaden	  streng	  bestraft.	  De	  uiteindelijke	  uitkomst	  van	  de	  co-‐creatie	  met	  de	  
lokale	  bevolking	  resulteerde	  in	  een	  Biomodd	  versie	  die	  als	  het	  ware	  ‘bewaakt’	  werd	  door	  een	  
sculpturale	  houtstructuur	  die	  erg	  typerend	  was	  voor	  de	  Filipijnse	  cultuur.	  	  	  
In	  Amerika	  werd	  een	  nieuwe	  versie	  van	  Biomodd	  ontwikkeld	  in	  de	  New	  York	  Hall	  of	  Science.	  Ook	  hier	  
kwamen	  nieuwe	  ideeën	  bovendrijven	  in	  verband	  met	  hernieuwbare	  energie	  en	  urban	  farming.	  Maar	  
echt	  vernieuwend	  was	  het	  concept	  van	  entangled	  reality.	  Hierbij	  wordt	  de	  plantengroei	  in	  het	  eco-‐
systeem	  beïnvloedt	  door	  het	  recycleren	  van	  restwarmte.	  Ingebouwde	  omgevingssensoren	  
informeerden	  het	  computernetwerk	  over	  de	  staat	  van	  het	  ecosysteem.	  Door	  eenvoudige	  robotica	  
konden	  de	  planten	  actief	  verzorgd	  worden.	  (Onder	  andere	  water	  geven,	  snoeien	  …)	  De	  verandering	  
in	  het	  ecosysteem	  beïnvloede	  dan	  de	  het	  virtuele	  computersysteem	  weer	  …	  en	  de	  onophoudelijke	  
cirkel	  van	  wisselwerkingen	  is	  rond.	  	  

Biomodd	  is	  een	  open	  source	  project.	  Angelo	  Vermeulen	  vindt	  dat	  de	  kunst	  die	  hij	  maakt	  niet	  van	  hem	  
alleen	  is.	  Hij	  werkt	  een	  basisidee	  uit,	  waarmee	  anderen	  vrijblijvend	  aan	  de	  slag	  kunnen	  gaan	  zonder	  
verdere	  zorgen	  of	  verplichtingen.	  	  



Een	  tweede	  project	  waarover	  Angelo	  het	  wilde	  hebben	  tijdens	  zijn	  lezing	  vandaag,	  was	  de	  
gesimuleerde	  Marsexpeditie	  op	  HawaÏ	  waaraan	  hij	  deel	  mocht	  nemen.	  De	  bedoeling	  was	  vooral	  om	  
nieuwe	  voedselsoorten	  uit	  te	  testen	  voor	  een	  dergelijke	  lange	  missie,	  en	  daarmee	  ‘voedselmoeheid’	  
bij	  astronauten	  te	  vermijden.	  Daarnaast	  was	  er	  ook	  plaats	  voor	  persoonlijk	  onderzoek.	  Vanaf	  begin	  
2013	  vertrokken	  de	  6	  uitverkorenen	  voor	  vier	  maanden	  naar	  een	  verlaten	  gebied	  in	  Hawaï,	  waar	  ze	  
verbleven	  in	  een	  Geodesic	  dome.	  Dit	  koepelvormig	  gewelf	  was	  zeer	  praktisch	  en	  plaats	  besparend	  
ingericht,	  allemaal	  in	  functie	  van	  een	  mogelijke	  Marsmissie.	  	  Het	  team	  van	  6	  leden	  was	  zeer	  divers:	  
een	  wetenschapper,	  een	  journaliste,	  een	  filmmaker	  …	  Naast	  het	  onderzoek,	  was	  dus	  ook	  de	  
interactie	  en	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  verschillende	  deelnemers	  boeiend	  om	  te	  bestuderen.	  	  
Angelo	  Vermeulen	  wilde	  5	  kernervaringen	  die	  hij	  had	  opgedaan	  tijdens	  de	  missie	  met	  ons	  delen	  
tijdens	  zijn	  lezing.	  De	  eerste,	  en	  voor	  NASA	  waarschijnlijk	  ook	  de	  belangrijkste,	  was	  natuurlijk	  het	  
onderzoek	  naar	  het	  voedsel.	  De	  onderzoekers	  ontwikkelde	  eetpatronen	  voor	  astronauten	  en	  
onderzochten	  uitvoerig	  de	  mogelijkheden	  tot	  koken	  in	  een	  ruimtebasis.	  Om	  de	  twee	  dagen	  kookten	  
ze	  zelf,	  de	  andere	  dagen	  aten	  ze	  kant-‐en-‐klare	  maaltijden,	  speciaal	  ontwikkeld	  voor	  astronauten.	  Ten	  
tweede	  had	  hij	  ook	  veel	  geleerd	  over	  autonomie.	  De	  deelnemers	  moesten	  in	  een	  kleine	  omgeving	  
toch	  trachten	  op	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  manier	  autonoom	  samen	  te	  leven.	  Vervolgens	  deed	  Angelo	  
talloze	  verhalen	  over	  hoe	  hij	  zijn	  leiderschap	  aanpakte.	  Hij	  was	  gezagvoerder	  van	  de	  crew,	  maar	  op	  
een	  geheel	  eigen	  manier.	  Zo	  gaf	  hij	  regelmatig	  de	  leiding	  over	  aan	  een	  ander	  groepslid,	  om	  zo	  zelf	  te	  
kunnen	  leren	  van	  hun	  leidinggevende	  capaciteiten.	  Hij	  probeerde	  uit	  elke	  leiding	  stijl	  het	  beste	  te	  
halen,	  om	  zelf	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  gezagvoerder	  te	  worden.	  Een	  vierde	  kernwoord	  is	  diversiteit.	  
Samenleven	  met	  zes	  mensen	  met	  verschillende	  achtergronden,	  culturen,	  interesses	  …	  is	  niet	  zo	  
voordehand	  liggend.	  Maar	  het	  is	  net	  die	  diversiteit	  die	  ervoor	  zorgde	  dat	  ze	  op	  zo’n	  mooie	  en	  
betekenisvolle	  manier	  konden	  samenwerken	  aan	  het	  project.	  Als	  laatste	  was	  er	  binnen	  en	  naast	  het	  
onderzoek	  rond	  voedselmoeheid	  ook	  voldoende	  plaats	  voor	  artistieke	  vrijheid	  van	  de	  onderzoekers.	  
Ook	  dat	  was	  voor	  Angelo	  een	  grote	  meerwaarde.	  

Het	  derde	  en	  laatste	  project	  dat	  hij	  wilde	  bespreken	  was	  Seeker.	  Een	  concept	  dat	  duidelijk	  in	  één	  lijn	  
ligt	  met	  zijn	  voorgeschiedenis.	  Seeker	  is	  opnieuw	  een	  community	  project	  waarin	  het	  werk	  ontstaat	  
door	  middel	  van	  co-‐creatie	  van	  een	  grote	  groep	  vrijwilligers.	  Bij	  het	  maken	  van	  dit	  ruimteschip	  
verkent	  hij	  samen	  met	  zijn	  team	  op	  experimentele	  wijze	  de	  integratie	  van	  technologische,	  
ecologische	  en	  sociale	  systemen	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  langdurig	  overleven	  op	  een	  ruimteschip.	  De	  
indeling	  van	  de	  ruimteschepen	  werd	  volledig	  bepaald	  in	  functie	  van	  het	  samenleven,	  in	  alle	  
betekenissen	  van	  het	  woord.	  Over	  elk	  detail	  moet	  diep	  nagedacht	  worden	  …	  Want	  in	  de	  ruimte	  kan	  
je	  natuurlijk	  niets	  aan	  het	  toeval	  overlaten.	  	  Seeker	  zal	  net	  als	  Biomodd	  wereldwijd	  verspreidt	  
worden.	  Het	  verschil	  is	  wel	  dat	  Seeker	  telkens	  vertrekt	  vanuit	  een	  fysieke	  sculptuur	  die	  een	  nieuwe	  
groep	  lokale	  mensen	  dan	  overdenkt	  en	  verbeterd	  naargelang	  hun	  eigen	  opvattingen,	  terwijl	  Biomodd	  
telkens	  van	  nul	  begint.	  Zo	  werd	  de	  Seeker	  in	  2013	  in	  Eindhoven	  bijvoorbeeld	  opgebouwd	  uit	  oude	  
caravans.	  	  

Al	  wie	  de	  verhalen	  van	  Angelo	  Vermeulen	  heeft	  aanhoord,	  weet	  dat	  het	  hier	  eigenlijk	  niet	  zo	  zeer	  
gaat	  om	  de	  resultaten	  van	  zijn	  projecten.	  De	  rode	  draad	  doorheen	  zijn	  leven	  en	  werk	  is	  het	  samen	  
werken,	  samen	  leven,	  samen	  creëren	  met	  een	  groep	  mensen	  die	  op	  het	  eerste	  zicht	  niet	  méér	  van	  
elkaar	  konden	  verschillen,	  maar	  toch	  één	  ding	  gemeen	  hebben:	  de	  liefde	  voor	  kunst,	  techniek	  en	  
wetenschap.	  En	  net	  deze	  diversiteit	  en	  passie	  zorgen	  ervoor	  dat	  co-‐creatie	  kan	  leiden	  tot	  de	  meest	  	  
boeiende	  eindresultaten.	  	  


