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Je woont niet zo heel ver van de grond waar je opgroeide, in 
plaats van in een mondaine kunststad … Vanwaar die keuze?
Het is natuurlijk atypisch dat ik op het platteland woon. Dat heeft ten eerste te 
maken met het feit dat ik in de buurt van mijn geboortestad geen betaalbare plek 
vond voor mijn project, dat veel grond nodig heeft, en hier in de zandstreek wel. Ten 
tweede ben ik altijd cosmopoliet geweest. Mijn werk is 30 jaar geleden eerst in 
Venetië opgenomen en pas daarna raakte ik hier bekend. Ik woon op minder dan 
100 kilometer van 8 luchthavens, dus kan van hieruit naar heel de wereld vliegen. Ik 
zit dus niet zo ver van de bekende kunstplekken. 

Wat zie je als de belangrijkste trend in de kunst de jongste jaren?
Iets waarmee ik zelf al meer dan twintig jaar bezig ben: het doorbreken van de 
grenzen tussen kunst, wetenschap, biologie, sociologie, filosofie … Ook bij jonge 
kunstenaars en internationaal zie ik steeds vaker hybride realisaties. Men is op 
zoek naar nieuwe definities en dat leidt tot een zoektocht naar orde in de chaos, die 
vele mengvormen met zich meebrengt. 

Zie je een verbinding tussen jouw werk en dat van de grote 
Vlaamse barokschilders of de Vlaamse primitieven?
Absoluut, ik heb een grote verbinding met bijvoorbeeld Bruegel. Als je de vertaling 
maakt van de boerenwereld van Bruegel kom je bij mijn werk uit. Ook ingrediënten 
zoals de Toren van Babel zitten heel sterk in mijn werk. Symbolisch, maar ik heb er 
ook één gemaakt voor de Biënnale van Poznan. Ook de combinatie van humor en 
drama bij Bruegel zit in mijn concepten.

De Vlaamse canon: goed idee of niet? 
Ik vind dat een beetje raar als het over kunst gaat. Wat is een Vlaamse canon? We 
leven in een wereld die voortdurend in beweging is, met continu beïnvloeding en 
bevruchting. Goede kunst is universeel. Kunst van hier moet bij wijze van spreken 
ook mensen in New York beroeren. Wat is daar dan Vlaams aan? Ik hou er niet van 
om kunst te claimen of patenteren als ‘Vlaams’. De kunsten staan altijd als een 
commentaar in de maatschappij, en die is niet per definitie Vlaams. Wat niet wil 
zeggen dat ik tegen Vlaanderen ben. Maar kunst is kunst. 

Het maatschappelijk debat wordt onbeschofter en nuance 
ontbreekt steeds meer. Hoe kijk jij daarnaar?
Dat betreur ik. Kunst op zich is het momentum van de vrijheid. In de kunsten ben je 
ongevaarlijk, omdat je geen machtspositie opeist en er een heel palet aan nuances 
is. Politiek heeft een voorbeeldfunctie. Daarin ga je een engagement met de maat-
schappij aan. Dat is een delicate kwestie. Als je dan de vrijheid neemt mekaar uit te 
schelden kom je op een gevaarlijk punt: het is de eerste stap die toelaat om mekaar 
niet graag te zien. De volgende is dat je mekaar werkelijk in de haren gaat zitten. 
Woorden worden daden, daar geloof ik heel hard in.
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Wie is Koen Vanmechelen?
Conceptueel kunstenaar Koen 
Vanmechelen (Sint-Truiden, 1965) 
gooide al hoge ogen in binnen- en 
buitenland. Zijn bekendste werk 
is het doorlopende Cosmopolitan 
Chicken Project, waarmee hij 
in 1999 begon en dat in 2018 
uitmondde in LABIOMISTA in Genk 
- een evoluerend kunstwerk van 24 
hectare. Centraal in zijn werk staat 
het onderzoeken van ‘bioculturele 
diversiteit’, wederzijds begrip en 
het overschrijden van grenzen in 
brede zin.
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