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UNIEKE VERBINDING KUNST EN TECHNIEK

De jury noemt Angelo Vermeulen een verbindingskunstenaar, die concepten, systemen, mensen en 
uiteenlopende vakgebieden op originele wijze samenbrengt in zijn kunstwerken. Zijn unieke aanpak op 
basis van co-creatie hebben wij zelf ervaren in ons gezamenlijke kunstproject. Met Vermeulen als 
inspirator onderzochten ingenieurs en kunstenaars de toekomst van onze wereld op cruciale  
aspecten als voedsel, zuurstof, water, energie en welzijn. Het samen zoeken, ontdekken en elkaars 
inzichten gebruiken leidde tot het ruimteschip Seeker [DV1], waarin technologische, ecologische en 
sociale systemen samensmelten. Dit prachtige voorbeeld van kruisbestuiving tussen kunst en techniek 
die tot innovatie leidt, geeft aan waarom Angelo Vermeulen onze oeuvreprijs verdient.

directie Witteveen+Bos
 

F O R E W O R D

UNIQUE LINKING OF ART AND TECHNOLOGY

The jury calls Angelo Vermeulen a ‘connecting artist’ because his works bring together concepts, systems,  
people and various domains in an original manner. We experienced his unique co-creation approach at first  
hand in our joint art project. With Vermeulen as a source of inspiration, a group of engineers and artists exam-
ined the world’s future from the vantage point of crucial matters such as food, oxygen, water, energy and well-
being. Undertaking this joint quest, making discoveries and using each other’s insights resulted in a spaceship 
called Seeker [DV1] in which technological, ecological and social systems blend into one. This marvellous  
example of cross-fertilisation between art and technology as a vehicle for innovation shows why Angelo  
Vermeulen deserves our oeuvre award.

Board of Directors, Witteveen+Bos

V O O R W O O R D
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DE KUNSTENAAR ALS CONNECTOR

De relatie tussen kunst en techniek kan vele vormen aannemen, van machinebouw en architectuur tot 
videokunst en interactieve installaties. De winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 
2012 gebruikt ze allemaal, en meer. Hij is niet vast te pinnen op één positie, want behalve als kunste-
naar manifesteert Angelo Vermeulen zich ook als volwaardig wetenschapper, schrijver, uitvinder en  
inspirator. Het domein binnen de kunst dat Vermeulen bespeelt, is een hybride zone waarin bio-art,  
interactieve kunst en community art elkaar ontmoeten. Het ietwat zonderlinge genre van de bio-art, 
dat wil zeggen: kunstwerken waarin gewerkt wordt met levende organismen, is nog relatief jong. 
Meestal gaat het om installaties waarbinnen bacteriën actief genetisch worden gemanipuleerd tijdens 
de tentoonstelling, of waarin woekerende schimmels beeld produceren of bloeiende algen het coloriet 
van het kunstwerk bepalen. Vermeulen laat watervlooien weloverwogen in een voor hen ongunstige 

THE ARTIST AS A CONNECTOR

The relationship between art and technology can take many forms, from machine-building and architecture to 
video art and interactive installations. The winner of the 2012 Witteveen+Bos Art+Technology Award works in  
all these forms and more. He cannot be pinned down to a single position, for as well as being an artist,  
Angelo Vermeulen operates as a fully fledged scientist, writer, inventor and inspirer. The sphere of art in which 
Vermeulen works is a hybrid zone where bio art, interactive art and community art meet. The curious genre of 
bio art – works that use living organisms – is a relatively new one. It generally manifests itself in installations in 
which bacteria undergo active genetic manipulation during the exhibition, or proliferating fungi produce images, 
or blooming algae determine the work’s colour. Angelo Vermeulen deliberately forces water fleas to evolve in a 
direction that is unfavourable to them, turns fish into executioners, cools a computer using algae soup – how bio 

J U R Y R A P P O R T
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richting evolueren, hij laat vissen optreden als beulen, zet algensoep in om een computer te koelen… 
ja, hoe bio-art kun je het krijgen? Maar wat Vermeulen in dit verband juist interesseert, is de vraag wat 
er nu precies kunst aan is. Vermeulen houdt op die vraag het antwoord open. Wat is het kunstwerk: het 
uiteindelijke kunstobject, dat zeer spectaculair of juist heel esthetisch kan zijn, zoals in Vermeulens 
Biomodd-reeks? Of schuilt de kunst in het sociale en interactieve proces waarin dat werk tot stand 
komt, de ontmoeting dus tussen al die deskundigen en fanatici die bereid zijn zich wekenlang onder 
lichte aandrang van Vermeulen in te zetten om iets op te bouwen dat… ja, wat? Hier duikt de vraag 
naar de kunst op. Hoe kunnen wij onszelf laten zien wat wij zijn? Die vraag beantwoordt elke kunste-
naar op een eigen manier, wijdt daar een oeuvre aan. 

Angelo Vermeulen is een verbindingskunstenaar, hij creëert scherpzinnige koppelingen tussen ver-
schillende domeinen en verkent zowel de technisch-wetenschappelijke, de sociale als de esthetische 
meerwaarde daarvan. Als kunst zich verbindt met techniek, wil dat niet zeggen dat er voortaan met 
stekkers en motors wordt gewerkt, de techniek verandert evenzeer als de kunst. Techniek krijgt  

art can you get? But what interests Vermeulen in this context, is the question of what exactly makes his work 
art. Vermeulen answers this question in an ambiguous way. What is the work of art? Is it the final object, which 
can be highly spectacular or ultra-aesthetic, as it is in Vermeulen’s Biomodd series? Or does the art lie in the 
social and interactive process through which the work comes about, in the encounter between all those experts 
and fanatics willing to labour for weeks under slight pressure from Vermeulen to build something that…, well, 
what? The question of art arises here. How can we show ourselves what we are? Every artist answers this ques-
tion in his or her own way, devotes an oeuvre to it. 

Angelo Vermeulen is a connection artist; he astutely forges links between different domains and explores the 
resulting scientific-technological, social, and aesthetic added value. When art connects to technology, it does 
not necessarily mean the artist has to start working with plugs and motors; the technology changes as much  
as the art does. The technology takes on meaning. Outside of art, technology is merely a thing that functions 
and, at its best, looks good too. How does an artist make technology into something filled with meaning?  
Vermeulen’s answer is ingenious: he performs thorough preliminary work, finds people at the top of the  
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betekenis. Buiten de kunst heeft techniek enkel een functie, en optimaal uitgevoerd ziet het er nog 
mooi uit ook. Maar hoe laat een kunstenaar techniek volstromen met betekenis? Vermeulens antwoord 
is ingenieus: hij verricht grondig voorwerk, vindt topmensen zowel aan de bovenkant van de intellec-
tuele ladder als op ambachtelijk gebied, motiveert hen en klikt hen als deelnemers aan wat zijn werk 
gaat worden. In het feitelijke realisatieproces blijft Vermeulen zelf slechts één van die deelnemers, 
nooit de enige eindauteur. Bij het project Biomodd heeft hij ondertussen zelfs het gehele ontwikke-
lingsproces buiten zichzelf gelegd. De precisie waarmee Angelo Vermeulen de juiste mensen weet te 
vinden en de doortastendheid waarmee hij samenwerking aangaat en doorzet, tillen zijn werk op naar 
een esthetisch niveau dat zich op een nieuw, of beter gezegd een andersoortig niveau een weg baant. 

Verbind hightech en een stevig computersysteem met plaatselijke kennis van planten of zelfs heilige 
stenen, laat mensen zich verbinden, aan den lijve ervaren dat technische systemen niet de vijand  
of vernietiger van het leven hoeven te zijn, maar elkaar kunnen aanvullen, versterken. Denk ecologisch 
en integraal, er is een groter verband. Dat verband ervaren wij in kunst. Kunst, of het nu over een  

intellectual ladder and of their various areas of expertise, motivates them to participate, and tells them what the 
project is going to be. In the process of realising the work, Vermeulen remains just another participant, never its 
sole final author. In the case of the Biomodd project, he has even removed himself from the entire development 
process. The precision with which Angelo Vermeulen manages to find the people he needs and the energy with 
which he pursues his collaborations, raise his work to a new aesthetic height and carve a path on an entirely 
different level. 

Link high technology and a robust computer system with local knowledge of plants or sacred stones, allow 
people to connect, and they will experience for themselves that technical systems need not be enemies or  
destroyers of life, but they can supplement and strengthen each other. Think ecologically and in terms of the 
whole picture: there is a larger context. We experience this context in art. Art, whether it is in the form of an 
enduring object or a politically engaged statement, appears and disappears and lives on afterwards in memory 
and documentation. How has art changed since it has forged an alliance with technology instead of eternally 
continuing to oppose it? It has exchanged the certainties of a fixed, unchanging physical materiality for a more 
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duurzaam object of een geëngageerd statement gaat, verschijnt en verdwijnt en leeft daarna voort  
in de herinnering en de documentatie. Want wat is er aan de kunst veranderd sinds ze zich met de  
techniek heeft verbonden, in plaats van zich er steeds weer tegen af te zetten? Kunst heeft de zeker-
heden van een vaste onveranderbare fysieke materialiteit ingeruild voor een flexibelere, variabelere 
hoedanigheid. Maar de techniek, hoe is die veranderd door de kunst? Hoe instabiel durft techniek te 
zijn? In Vermeulens Blue Shift [LOG. 1] verschijnt de techniek nog als sluipmoordenaar van een wolk 
watervlooitjes, maar in Biomodd is ze de motor geworden van een feest dat zo lang duurt als de deel-
nemers willen. Van kritische bio-artist ontwikkelt Vermeulen zich tot universeel kunstenaar voor wie 
sociale processen en volksarchitectuur even waardevol zijn als wetenschap en informatietechnologie. 
Het gaat om het oproepen van dat extra bewustzijn waar het alle kunst om te doen is. Wat staat er op 
het spel wanneer de wereld onder de onbedachtzame activiteit van de mens dreigt te bezwijken? Hoe 
kun je middelen vinden, ontmoetingen arrangeren waarin de oplossing van de problemen zo niet wordt  
gevonden dan toch kansen biedt voor een mogelijke toekomst? Dit is het einddoel van Vermeulen: 
techniek die leven schept, natuur die techniek draagt.

flexible, variable quality. But how has art changed technology? How unstable does technology dare to be? Tech-
nology appears in the guise of an assassin of a cloud of water fleas in Vermeulen’s Blue Shift [LOG. 1]; in  
Biomodd it becomes the engine of a party that lasts as long as the participants want it to. Vermeulen is evolving 
from a critical bio artist into a universal artist to whom social processes and popular architecture matter as much 
as science and information technology. The point is to call forth that extra layer of consciousness that is the 
purpose of all art. What is at stake when the world threatens to collapse under the thoughtless activity of human 
beings? How can you find means and arrange encounters that, if they do not lead to solutions to the problems, 
at least allow hope to survive for a while? This is Vermeulen’s ultimate goal: technology that creates life; nature 
that packs technology.
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De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek is unaniem van mening dat de eigenzinnige 
en ethische manier waarmee Angelo Vermeulen zijn weg baant binnen het domein van de technische 
kunsten en de wetenschap/techniek een serieuze aanmoediging en ondersteuning meer dan verdient.

Jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek
Andrée Van de Kerckhove (voorzitter)
Job Koelewijn
Arjen Mulder 
Olof van Winden

The jury of the 2012 Witteveen+Bos Art+Technology Award unanimously believes that the individualistic, ethical 
manner in which Angelo Vermeulen is carving a path within the sphere of the technological arts and science/
technology more than deserves serious encouragement and support.

The jury of the Witteveen+Bos Art+Technology Award
Andrée Van de Kerckhove (chair)
Job Koelewijn
Arjen Mulder 
Olof van Winden
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ONBEGRENSDE INTUITIE
De projecten, de praktijk en de kunst van Angelo Vermeulen

PROJECTEN  In een schemerige tentoonstellingsruimte stonden in 2005, strak op een rij, tien grote 
aquaria opgesteld. Ze maakten deel uit van de installatie die Angelo Vermeulen in samenwerking met 
evolutionair bioloog Luc De Meester had ontwikkeld. Om op uitnodiging van Philips een werk met 
kunstlicht te maken, hadden De Meester en Vermeulen het volgende bedacht. In de aquaria zat halver-
wege een valse bodem. Daarboven was een eenvoudig ecosysteem waarin algen, waterslakken en 
watervlooien elkaar in leven hielden. Eronder zwommen vissen. Boven de aquaria schenen lampen die 
geel licht voortbrachten. Watervlooien zijn genetisch geprogrammeerd op geel licht af te zwemmen, 
omdat het een aanwijzing is voor water waarin voedsel is opgelost. Maar zodra een toeschouwer  
de installatie dichter naderde, werd zijn aanwezigheid opgepikt door een sensor die een signaal gaf 

BOUNDLESS INTUITION
The projects, practice and art of Angelo Vermeulen

PROJECTS  In a dimly lit exhibition space in 2005, ten large aquariums were lined up in a row. They were part of 
an installation Angelo Vermeulen had developed with the evolutionary biologist Luc De Meester. Invited by 
Philips to make a work involving artificial lighting, De Meester and Vermeulen had come up with this row of 
aquariums, each with a false bottom about halfway down. In the upper part of each aquarium, algae, water 
snails and water fleas lived interdependently within a simple ecosystem. Fish swam in the lower half. Yellow light 
illuminated the aquariums from above. Water fleas are genetically programmed to swim toward yellow light, 
because it is an indication of dissolved food particles. But as viewers approached the installation, a sensor  
detected his or her presence, and a signal switched off the yellow lights and turned on blue ones. In the world 

E S S AY  D O O R  D I R K  VA N  W E E L D E N
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waardoor de gele lampen werden uitgeschakeld en blauwe lampen gingen schijnen. Blauw licht bete-
kent in de wereld van de watervlo gevaar. Het wil zeggen: pas op, helder water, goede zichtbaarheid 
voor vissen. De watervlooien zwommen weg van het licht, dieper het aquarium in. Daar bevond zich 
een schot met gaten, te klein om de vissen door te laten, maar groot genoeg voor watervlooien. Als het 
blauwe licht ging branden, aten de vissen watervlooien. 

Behalve een ironische kunstinstallatie die de toeschouwer medeplichtig maakte aan de slachting van 
een zwerm watervlooien, zonder dat hij dat bedoelde of kon voorkomen, was de installatie een serieus 
wetenschappelijk experiment. Het uitgangspunt was: niet alle watervlooien zijn even bang voor blauw 
licht, er is genetische variatie. De proef bestond eruit te onderzoeken of er in opeenvolgende genera-
ties watervlooien, die zich snel en ongeslachtelijk voortplanten, geleidelijk aan watervlooien zouden 
ontwikkelen die minder bang zijn voor blauw licht dan hun soortgenoten. Die laatste werden namelijk 
als eerste opgegeten en kregen minder kans zich te vermenigvuldigen. En inderdaad, in de weken dat 
er mensen naar de installatie kwamen kijken was er een statistisch significante toename van water-

of the water flea, blue light means danger. It means: beware – clear water; high visibility for fish. The fleas swam 
away from the light, deeper into the aquarium, through the partition with holes that were too small to let the fish 
through but large enough for the fleas. And as such, after the blue light was activated, the fish ate the fleas. 

As well as an ironic art installation that made the viewer complicit in massacring a swarm of fleas, unintention-
ally and without being able to avoid it, the installation constituted a serious scientific experiment. It was based 
on the fact that not all water fleas are equally afraid of blue light; there is genetic variation at work. Water fleas 
reproduce quickly and asexually. The experiment consisted of studying whether, over successive generations of 
water fleas, the ones that were less afraid of blue light would be more likely to survive and reproduce. The others 
would be eaten first and therefore have less opportunity to pass on their genes. And sure enough, over the 
weeks when people came to view the installation, there was a statistically significant increase in the percentage 
of fleas that were better able to withstand blue light. Blue Shift [LOG. 1] was an aesthetically spotlit and  
designed, visually clear, and elegant interactive art installation. But the fact that it was also a valid scientific 
experiment generating biological information about water fleas evoked a second, more mordant kind of irony. 
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vlooien die beter tegen blauw licht konden. Blue Shift [LOG. 1] was een esthetisch uitgelicht en vorm-
gegeven, visueel goed te volgen, elegante interactieve kunstinstallatie. Maar dat dit ook een valide 
wetenschappelijk experiment was, waarin biologische kennis over watervlooien werd geproduceerd, 
riep een tweede, nog wat bijtender ironie op. De kunstliefhebbers werden onbedoeld instrumenteel 
voor de dood van de watervlooien, maar ook voor de systematische kweek van een nieuw soort  
watervlooien. De genetische aanpassing die bij de nieuwe generaties te bespeuren was, had alleen 
maar evolutionaire waarde binnen deze kunstmatige situatie waarin blauw licht niet op levensgevaar 
duidt. In de vrije natuur zouden ze een gemakkelijke prooi zijn, vanwege een tekort aan levensbescher-
mende angst. De nieuwe generaties watervlooien waren kunst-watervlooien. De diertjes die zich het 
best aanpasten aan hun rol in dit kunstwerk konden zich het best voortplanten. Een proeve van tegen-
natuurlijke selectie. Blue Shift [LOG. 1] riep veel vragen op. Was dit een demonstratie van de geweten-
loze aspecten van moderne wetenschap? Was dit een pervers kunstwerk? Of kon je het zien als  
ironische kritiek op de mantra dat kunst ook een vorm van onderzoek is? Of misschien waarschuwde 
Blue Shift [LOG. 1] voor de wereldvreemdheid van kunst? Maakt de kunstblik dat je alleen nog kunst 

The art lovers who came to see the work unintentionally became instrumental in the creatures’ deaths, but also 
in the systematic breeding of a new type of water flea. The genetic adaptation observed in the new generations 
possessed evolutionary value only within this artificial situation, in which blue light did not indicate mortal dan-
ger. In nature, the fleas’ lack of life-preserving fear would have made them easy prey. The new generations were 
artistic life forms. The creatures that adapted best to their role in the artwork were the most successful at repro-
ducing. The work was a test of unnatural selection. Blue Shift [LOG. 1] raised many questions. Was it a demon-
stration of modern science’s lack of morals? Was it a perverse work of art? Or could one view it as an ironic 
criticism of the mantra that art is also a form of research? Or was Blue Shift [LOG. 1] perhaps a warning about 
art’s detachment from the world? Does the artist’s eye render one blind to reality, unable to see anything but art? 
Is an art lover a kind of mutated water flea? Was Blue Shift [LOG. 1] perhaps making it painfully clear that human 
activity always has unforeseen, unwanted and often undesirable consequences that human beings, as residents 
of the earth’s ecosystem, cannot escape? 
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kunt zien en blind wordt voor de realiteit? Waren kunstliefhebbers een soort gemuteerde watervlooien? 
Zou het kunnen dat Blue Shift [LOG. 1] pijnlijk duidelijk maakt dat de menselijke activiteit altijd onvoor-
ziene, ongewilde en vaak onwenselijke gevolgen heeft waaraan ook mensen, bewoners van het eco-
systeem aarde niet kunnen ontsnappen? 

Angelo Vermeulen bekroonde zijn studie biologie door te promoveren als ecoloog: zijn onderzoek 
richtte zich op de afwijkingen in de tanden van niet-stekende muggenlarven onder invloed van veront-
reinigd slib. Naar eigen zeggen benauwde hem de verkokerde en extreem gespecialiseerde wereld van 
de wetenschap. Hij kreeg meer en meer belangstelling voor kunst en voor vragen die zich richtten op 
de vooronderstellingen van de wetenschappelijke en technologische kijk op de wereld. Was al dat  
instrumentele weten niet stuurloos en wezenloos zonder een esthetische, culturele, spirituele blik op 
mensen en de wereld? Filosofische vragen. Maar Vermeulen werd geen filosoof. Hij volgde een oplei-
ding tot kunstfotograaf en dompelde zich onder in de kunstwereld van Londen, eind jaren negentig. 
Toch ervoer hij ook het maken van fotografische beelden als een te beperkt speelvlak voor wat hem 

Angelo Vermeulen completed his study of biology with a PhD in ecology; his research concerned mouthpart 
deformities in non-biting midge larvae caused by water pollution. Vermeulen stated that he found the segregat-
ed, ultra-specialised world of science stifling. He became increasingly interested in art and in questions around 
assumptions underpinning the scientific-technological view of the world. Was all that instrumental knowledge 
not rudderless and devoid of meaning without an aesthetic, cultural, spiritual understanding of humanity and the 
world? The question is a philosophical one, but Vermeulen did not become a philosopher. He studied to become 
an artistic photographer and immersed himself in the London art world in the late 1990s. Yet he found the mak-
ing of photographic images, too, an overly limited field in which he could not pursue what truly interested him. 
He wanted to work with reality in a hands-on way, to experiment with reality, just as he had done back in the 
laboratory. Image-making was too limited; he wanted to design situations, make processes happen within them, 
observe these processes, and share the results with others, not as an ecologist but as an artist. For him, no 
subject was more fascinating, important or concrete than the question of what happens when human beings and 
technological and ecological systems become dependent on each other, and what becomes possible as a  
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werkelijk interesseerde. Hij wilde echt, net als destijds in het laboratorium, hands-on met de werkelijk-
heid te maken hebben, ermee experimenteren. Het beeld was te beperkt, hij wilde situaties vorm- 
geven, daarin processen op gang brengen en die beschouwen, de uitkomsten ervan delen met  
anderen. Niet als ecoloog, maar als kunstenaar. Hem leek dat er geen boeiender, belangrijker en  
concreter thema was dan dit: wat gebeurt er, wat is er mogelijk als mensen, technische systemen en 
ecologische systemen van elkaar afhankelijk worden? Wie dat onderzoekt met de openheid en vrijheid 
die kunst eigen is, zal zowel culturele, technische als filosofische vragen ontmoeten. Het rijkste  
voorbeeld daarvan is het Biomodd-project, waarvan in Ohio, op de Filipijnen, in Slovenië, België,  
Nederland, Nieuw-Zeeland en New York verschillende versies zijn gebouwd. Vermeulen bouwde  
telkens met een groep mensen uit verschillende disciplines van afgedankte computers een sculptuur. 
De sculptuur was tegelijkertijd een werkend netwerk waarop mensen samen een computergame  
konden spelen. Zoals bekend produceren computersystemen een grote hoeveelheid restwarmte. Dat 
thermisch afval vormde de basis voor de koppeling tussen de digitale en biologische realiteit. De  
server werd niet met lucht, maar met water gekoeld. Er slingerde zich een stelsel van plastic slangen 

result. Researching this question with all the openness and freedom of art calls forth cultural, technological and 
philosophical questions. Vermeulen’s richest example of such research is the Biomodd project, of which he has 
created different versions in Ohio, the Philippines, Slovenia, Belgium, the Netherlands, New Zealand and New 
York. In each case, Vermeulen builds a sculpture out of discarded computers with a group of people from differ-
ent disciplines. Each construction is a functioning computer network on which people can play a computer 
game together. Computer systems produce large amounts of excess heat, and this thermal waste serves as the 
project’s crucial link between digital and biological reality. The server is cooled with water rather than air. A sys-
tem of plastic hoses hangs in the construction alongside the computer system’s hottest elements. Instead of 
industrial coolant, Vermeulen uses single-celled algae, of which he has kept an evolving supply in his studio for 
over ten years. The algae thrive, drawing large amounts of heat from the computer system – so much that the 
cooling water itself has to be cooled. To that end, it is routed through a coiled tube hanging in an aquarium of 
fish. As the water becomes warmer, the fish become more active. To keep the cycle going, the increasingly dirty 
water has to be filtered. Filtration is effected by means of an aquaponics system, containing a mini-garden of 
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door de stellage langs de warmste onderdelen van het digitale systeem. In plaats van industriële koel-
vloeistof gebruikte Vermeulen eencellige algen, waarvan hij meer dan tien jaar een steeds evoluerende 
voorraad in zijn atelier heeft. Die gedijden goed en onttrokken veel warmte aan het computersysteem. 
Zoveel, dat dit levende koelwater gekoeld moest worden en daartoe leidde men het door een spiraal-
vormige buis die in een aquarium met vissen hing. Het viswater warmde op en de vissen werden  
actiever. Om de cyclus op gang te houden moest het vuiler wordende viswater worden gezuiverd.  
Een minituin aan planten, die volgens een aquaponics-systeem zonder aarde aan stenen hechten en 
door een constante stroom water over hun wortels worden gevoed, zorgde daar weer voor. De planten 
onttrokken de voedingsstoffen aan het water, dat schoon en afgekoeld terug kon in het aquarium.  
Bezoekers die gingen zitten aan een van de terminals, konden gamen met anderen. Sociale interactie 
werd omgezet in elektronische warmte, die weer vertaald werd in biologische groei. 

Natuurlijk is het doel van ieder project een kunstinstallatie te maken die werkelijk functioneert, zodat 
na voltooiing bezoekers een maand of twee kunnen gamen en de Biomodd-hybride draaiende houden. 

plants that grow on pebbles (without soil) and are provided nutrients through a continuous water flow over their 
roots.The plants draw nutrients from the fish tank water, which is then returned to the aquarium cleaned and 
cooled. Visitors can sit at the terminals and play a multiplayer computer game with each other. Social interaction 
is thus transformed into electronic heat, which is, in turn, converted into biological growth. 

Of course, the goal of each project is to create a genuinely functioning installation, so that, once it is completed, 
visitors can play games for a couple of months and keep the Biomodd hybrid running. Yet perhaps much more 
important is the process that precedes it. Vermeulen begins by assembling a large group of people from a range 
of disciplines – technicians, scientists, artists, designers, plant lovers and so on. He provides them with the 
materials and knowhow to build a Biomodd structure, but his main job is to encourage and supervise the group 
in making use of its own culture, circumstances and expertise. He does not seek to act as the privileged genius 
who gets a group of assistants to execute his artistic vision. Rather, he treats the Biomodd work, in which he 
plays an inspirational and organisational role, as a co-creation. Its value lies not simply in the execution of  
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Maar misschien nog veel belangrijker is het proces dat eraan voorafgaat. Vermeulen begint met het 
verzamelen van een grote groep mensen uit allerlei disciplines. Technici, wetenschappers, kunste-
naars, ontwerpers, plantenliefhebbers et cetera. Hij stelt ze de materialen en kennis ter beschikking 
om een Biomodd te bouwen, maar stimuleert en begeleidt vooral de gebruikmaking van de eigen  
cultuur, de eigen omstandigheden, de eigen expertise van de groep. Hij wil niet het bevoorrechte genie 
zijn dat een groep assistenten zijn eigen artistieke ontwerpvisie laat uitvoeren. Hij beschouwt het  
werken aan Biomodd, waarin hij als inspirator en organisator optreedt, als een co-creatie. De waarde 
ervan schuilt niet simpelweg in de uitvoering van Vermeulens idee, maar in het ontstaan van deze ene 
versie, door een specifieke groep mensen. Op de Filipijnen ontstond een aanzienlijk grotere hybride 
van afgedankte computers, aquaria en planten, die veel complexer werd dan de voorgaande. Ook 
werd er door de deelnemers zelf een computergame geschreven dat op het systeem draaide. In dat 
spel werden landschappen, lokale mythes en traditionele Filipijnse denkwijzen over de omgang met de 
natuur abstract verwerkt. Ook de keuze voor de planten en de vormgeving van het bouwsel ontwikkel-
den zich heel anders dan bijvoorbeeld in Ohio. Traditionele schrijnwerkers voegden mythische figuren 

Vermeulen’s idea but in the creation of unique versions by particular groups of people. The team in the Philip-
pines built a hybrid of re-used computers, aquariums and plants that was significantly larger and much more 
complex than the previous one. The participants also wrote their own computer game to run on the system. The 
game incorporated the landscape, local myths, and traditional Filipino views on human beings’ relationship with 
nature in an abstracted way. The choice of plants and the design of the structure also differed substantially from 
the one in Ohio. Traditional wood carvers also placed mythical figures on the Biomodd’s housing: many Filipino 
myths concern the sometimes difficult relationship between human beings and nature. Also striking was the 
matter-of-fact way in which the participants made contact with neighbourhood groups, schools, churches and 
student clubs. In the middle of it all stood the mythical Biomodd system, recreated in an utterly specific way by 
a team of more than a hundred Filipino collaborators. 
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toe aan de behuizing van Biomodd. In veel van de Filipijnse mythes draait het om de soms moeizame 
verhouding tussen mens en natuur. Even opmerkelijk was de vanzelfsprekendheid contact te leggen 
met buurtgroepen, scholen, kerken en studentenverenigingen. In het midden stond het mythische  
wezen Biomodd, dat hier op geheel eigen wijze werd herschapen door een team van meer dan  
honderd Filipino’s. Vermeulen kiest er bewust voor de controle over het ontstaansproces te delen met 
het team. Hij stelt dat dit de eigenschap is van zijn hedendaags kunstenaarschap. Hij stimuleert ook 
het opzetten van Biomodd-projecten zonder zijn aanwezigheid en betrokkenheid. Vanuit de open- 
source-gedachte deelt hij met alle betrokkenen via internet technische kennis, ideeën en ervaringen. 
In de ogen van Angelo Vermeulen hoeft kunst niet strikt te worden gedicteerd door de individuele  
intentie van de kunstenaar of de verbeelding en toepassing van zijn persoonlijke mythologie. Dat kan 
ook in een goed opgezette sociale, culturele en technische uitwisseling tussen mensen uit heel  
verschillende achtergronden en disciplines. Juist ook de sociale, esthetische en culturele elementen 
van het proces geven het project zijn waarde. Daarin wordt vorm gegeven aan die vragen en mysteries 
die de inzet van Biomodd zijn.

Vermeulen consciously chooses to share control over many parts of the creative process with the team. Drawing 
an analogy with the way creative collaboration takes place on the Internet through open communication  
between equals, he argues that this sharing is characteristic of his role as a contemporary artist. Thus, he also 
encourages people to set up Biomodd projects without his presence or involvement. Working according to an 
open-source philosophy, he uses the Internet to share his technical knowledge, ideas and experiences with all 
those involved. In Angelo Vermeulen’s eyes, there is no need for art to be strictly dictated by the artist’s  
individual intention or the visualisation and application of his or her personal mythology. Art can also be created 
through a thoughtfully planned social, cultural and technical exchange between people from strikingly different 
backgrounds and disciplines. The social, aesthetic and cultural elements of this process are part of what give 
the project its value. They help shape the questions and mysteries that are the main point of Biomodd.
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PRAKTIJK  Angelo Vermeulen omschrijft zichzelf als kunstenaar, filmmaker, bioloog, ruimtevaartonder-
zoeker en auteur. Dat zou koketterie kunnen zijn, als het niet voortkwam uit een ernstige keuze zijn 
kunstpraktijk nadrukkelijk als een onderdeel te zien van een groter geheel. Zijn leven bestaat uit het 
voortdurend reizen tussen de werelden van wetenschappelijk onderzoek, de fora en symposia voor 
(media)kunst, en de locaties waar hij met anderen aan de projecten werkt. De films, de geschreven en 
gesproken teksten zijn Vermeulens vervoermiddelen tussen die werelden. En de kunstwaarde van  
zijn projecten staat niet los van of boven de sociale, wetenschappelijke of filosofische waarde van zijn 
praktijk. Net zoals hijzelf als kunstenaar zijn persoonlijkheid niet verheft of mystificeert, maar  
zichzelf ziet als inspirator en organisator in een co-creatief proces, zo wil hij in zijn praktijk de kunst 
bevrijden uit de eenzaamheid en wereldvreemdheid van de kunstinstituten en het kunstvertoog.  
Als ecoloog is Vermeulen gefascineerd door de symbiose die radicaal verschillende organismen en 
systemen met elkaar kunnen aangaan. Een wederzijds ondersteunende en versterkende relatie, zonder 
dat de een de ander verovert, vernietigt of verdringt. Alle symbiose staat of valt met de wijze van  
uitwisseling, de communicatie tussen de organismen en systemen. In de praktijk van Vermeulen, die  

PRACTICE Angelo Vermeulen describes himself as an artist, filmmaker, biologist, space researcher and author. 
This statement could amount to showing off if it did not spring from a conscious decision by the artist to  
deliberately view his practice as part of a larger whole. His life consists of constant travel between the universe 
of scientific research, (media) art and media art forums and symposiums, and locations where he carries out  
his projects with others. Films and the written and spoken word are Vermeulen’s means of transport between 
these spheres. His projects’ artistic value does not exist separately from or on a higher plane than the social, 
scientific and philosophical value of his practice. Just as Vermeulen does not exalt or mystify his own person- 
ality as an artist, but instead sees himself as an inspirer and organiser within a co-creative process, he seeks to 
liberate art from the isolation and otherworldliness of art institutes and the art discourse. As an ecologist,  
Vermeulen expresses a fascination with symbiosis that radically differing organisms and systems can engage 
with each other – a mutually supportive and strengthening relationship in which neither conquers, destroys or 
displaces the other. All symbiosis stands or falls on the manner in which the exchange takes place, on the way 
organisms and systems communicate. Vermeulen’s practice, which one can regard as a self-created hybrid 
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je als een zelfgeschapen hybride culturotoop kunt zien, gaat het om het vormgeven en beproeven van 
allerlei soorten communicatie: tussen machines en planten, tussen technici, kunstenaars, sociaal- 
culturele organisatoren, wetenschappers, handwerkslieden en medicijnmannen. Tussen beschouwing 
en experiment.

Angelo Vermeulen is een uitgesproken geëngageerd kunstenaar. Niet van het ouderwetse soort. Hij 
beeldt in zijn werk geen sociaal onrecht af, hij bemoeit zich niet met politieke debatten in de krant en 
bezet geen overheidskantoren. Zijn betrokkenheid bestaat eruit dat hij de radicale vrijheid en gericht-
heid op zintuiglijke, esthetische en emotionele directheid die de kunst eigen is, actief betrekt en laat 
communiceren met andere disciplines, zoals de wetenschap, culturele gemeenschappen, game- 
cultuur en sciencefiction. Onmiskenbaar is wat er in het brandpunt van al zijn werk staat: de mensen 
moeten dringend bij zichzelf, hun kennende, hun spirituele en esthetische vermogens te rade gaan om 
iets te bedenken op de mogelijk fatale, destructieve verhouding tussen de technologische mensen- 
wereld en het ecosysteem dat de aarde is. Het bijzondere aan Vermeulens praktijk is dat hij geen  

culturotope, has to do with designing and testing all kinds of communication – between digital machines and 
plants; between technicians, artists, socio-cultural organisers, scientists, craftspeople and medicine men;  
between observation and experiment.

Angelo Vermeulen is an explicitly engaged artist, but not the old-fashioned kind. His work does not depict social 
injustice; he does not get mixed up in political debates in the newspapers or occupy government offices.  
Instead, his engagement consists in actively bringing art’s radical freedom and focus on sensory, aesthetic and 
emotional directness into communication with other domains, such as science, cultural communities, game 
culture and science fiction. Unmistakably present at the centre of all his work is the implication that people must 
urgently consult themselves and their intellectual, spiritual and aesthetic abilities to find a solution to the possi-
bly fatal, destructive relationship between the human technological world and the ecosystem that is the earth. 
The striking thing about Vermeulen’s practice is that he does not depict emotions or ideologies relating to this 
broad, complex question. That is what traditional artists do: translate an individuals’ deeply thought and felt  
responses into images, sounds and texts. Instead, Vermeulen’s projects are experimental setups in which truly 
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emoties of ideologieën over deze grote en complexe kwestie verbeeldt. Dat zou een traditioneel  
kunstenaar doen: de diep doordachte en doorvoelde reactie van een bezield eenling in beeld, geluid, 
tekst vertalen. Dat doet Vermeulen niet. Zijn projecten zijn een proefopstelling waarin iets kan gebeu-
ren en ontstaan dat er werkelijk toe doet: geestelijke, praktische of wetenschappelijke ontdekkingen. 
Niet in het algemeen, maar direct en praktisch betrokken op de zoektocht naar dat ideaal van een  
culturele, technische, spirituele symbiose van mensen, techniek en ecosysteem. Zijn werk bestaat niet 
uit sprookjes of metaforen, het levert geen innerlijke verbeeldingen, geen nadrukkelijk nutteloos mooie 
objecten; maar gebeurtenissen die zijn wat ze zijn: uniek, onvoorspelbaar. Ze hebben radicaal verschil-
lende gezichten (een kunstgezicht, een techno-wetenschappelijk gezicht, een sociaal gezicht), die,  
als het slaagt, in symbiose leven. 

Het niveau waarop Vermeulen werkt is hoog. De Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties 
(ESA en NASA) hebben hem betrokken bij onderzoek naar manieren om mensen in de ruimte, in kolo-
nies op de maan of Mars, zelfvoorzienend te laten zijn in termen van zuurstof en voedsel. Het gaat 

significant things – spiritual, practical and scientific discoveries – can occur and appear, not in some general 
way but in direct, concrete relation to the search for an ideal cultural, technical and spiritual symbiosis between 
people, technology and the ecosystem. His work does not consist of fairytales or metaphors; what it yields is 
not inner representations or deliberately useless beautiful objects but rather unique, unpredictable events that 
simply are what they are. These events have radically different faces – an artistic face, a technoscientific face, a 
social face – which, when a project is successful, exist in symbiosis.

Vermeulen works at a high level. The European and American space agencies ESA and NASA have invited him 
to take part in research on how humans can become self-sufficient in terms of oxygen and food in space and in 
lunar or Martian colonies. The project involves designing systems that make human-generated waste an integral 
part of a regenerative ecosystem, producing oxygen and food. ESA’s name for the project sounds like the title 
of a sci-fi movie: MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative). As an artist and researcher,  
Vermeulen saw the potential in the agency’s invitation right away. 
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erom systemen, met al het door de mens geproduceerde afval, efficiënt te laten samenwerken met een 
ecologisch systeem dat zuurstof en voedsel voortbrengt. De naam die de ESA aan dit onderzoek  
gegeven heeft, klinkt al meteen als de titel van een SF-film: MELiSSA (Micro-Ecological Life Support 
System Alternative). Vermeulen zag als kunstenaar en onderzoeker onmiddellijk de potentie van zo’n  
uitnodiging. 

De extreme situatie van een ruimtereis geeft een soort verdichting en samenballing van de zoektocht 
naar de symbiose van mens, techniek en biologie. Het geeft ook de urgentie aan, door de associatie 
van een noodzakelijke evacuatie van de aarde. Niet alleen de onderzoeksvragen, maar ook de beel-
den, de culturele verwijzingen die dit onderzoek oproept zijn inspirerend. Het project van Vermeulen bij 
Witteveen+Bos heeft hiermee te maken. Met een team van medewerkers van Witteveen+Bos en crea-
tieve hulp van een groep Deventenaren experimenteerde hij in de Bergkerk in Deventer met een vorm 
van onder andere technische-menselijke-biologische symbiose, in een ter plekke gebouwd ruimte-
schipsculptuur.

The extreme situation of space travel concentrates and unifies the quest for symbiosis between human beings, 
technology and biology. Space travel’s association with the possible eventual necessity of evacuating Earth  
also reminds us of the urgency of this quest. The research questions are inspiring, as are the images and  
cultural references the investigation calls forth. For Witteveen+Bos Vermeulen started a project relating to this 
research. Working with a team of company employees and a dozen local creatives, he conducted an experiment 
with human-biological-technological symbiosis inside a spaceship sculpture, built on site in Deventer’s  
Bergkerk church.
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KUNST  Angelo Vermeulen heeft wel eens verzucht dat de hedendaagse kunst zo met zichzelf bezig is. 
Hij vond dat kunst in eerste instantie een avontuurlijke manier was om vorm te geven aan de mooiste, 
afschrikwekkendste, meest geheimzinnige ervaringen die we als individuen en als samenlevende men-
sen kunnen hebben. En, voegde hij er aan toe, waarom zou kunst niet ook de uiting van een zoektocht 
naar iets goeds en hoopgevends mogen zijn? Mogelijkheden, uitwegen, oplossingen, nieuwe, vrije 
denk- en leefruimte. Veel kunstenaars beweren de verschrikkelijke waarheid van het sublieme in al zijn 
pracht en woestheid te tonen. Of ze zeggen de schoonheid en vergankelijkheid van de wereld en het 
leven te bezingen, in een verzoenende, troostende vorm. Anderen betoveren hun publiek met mythes, 
meningen, mystificaties in een feestelijke viering van de menselijke inventiviteit en levenslust tegen 
alle duisternis en misère in. Angelo Vermeulen heeft het liever over het onuitsprekelijke: dat waarvan je 
een vermoeden, een intuïtie hebt als je de grens van je bevattingsvermogen bereikt. De sterrenhemel, 
de stille en overweldigende vreemdheid van de natuur, de ziekte en dood van geliefden, een werkelijk 
vreemde cultuur, ja zelfs het besef van het bestaan van tijd en ruimte als iets wonderlijks. Het kunnen 
allemaal momenten zijn waarop we het onuitsprekelijke naderen. Dan zijn er geen vaste begrippen, 

ART  Angelo Vermeulen once lamented that contemporary art was too wrapped up in itself. First and foremost, 
he said, art should be an adventurous way of giving shape to the most wonderful, terrifying, mysterious experi-
ences we can have as individuals and as human beings being part of society. And, he added, why should it not 
also be the expression of a search for good and hopeful things – for possibilities, ways out, solutions; for new, 
free space in which to think and live? Many artists claim to show the terrible truth of the sublime in all its  
majesty and savageness. Some profess to sing the praises of the beauty and transience of the world and of life 
in a conciliatory, comforting way. Others enchant the public with myths, musings and mystifications, in a festive 
celebration of human inventiveness and joie de vivre, against all life’s darkness and misery. Angelo Vermeulen 
prefers to deal with the inexpressible: that about which we feel a suspicion, an intuition, when we reach the edge 
of comprehension. The starry sky, the silent and overwhelming alienness of nature, the illness and death of a 
loved one, a truly foreign culture, even awareness of the wonder of the existence of time and space – all these 
can provoke moments in which we approach the inexpressible. At such moments, there are no fixed concepts, 
neat categories or platitudes to fall back on. There are not even clear objects or phenomena to focus one’s at-
tention on. There are only suspicions, intuitions of connections, patterns, forces. Since time immemorial, people 
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overzichtelijke categorieën en sjablonen om op terug te vallen. Er zijn alleen vermoedens, intuïties over 
verbanden, patronen, krachten. Die hebben mensen van oudsher gekoppeld aan wat ze nog wel kon-
den zien, aanraken, horen, meten en bewerken. Zo ontstonden magie en mythologie, maar ook kunst, 
wetenschap en poëzie. De grens waar dat onuitsprekelijke genaderd wordt, is niet eeuwig. Hij veran-
dert en beweegt door de vernieuwing in de wetenschap en de bloei, ontwikkeling en verdwijning van 
culturen. De projecten, praktijk en de kunst van Angelo Vermeulen bevinden zich in de dynamiek van 
de hedendaagse grens. Niet als een in zichzelf gekeerde eenling; hij wil er staan als lid van een samen-
werkende groep zeer verschillende mensen, die volstrekt ongelijksoortige kennismodellen en culturen 
inbrengen. Een samenwerking waarin kunst de ideale onderzoeksomgeving oplevert voor een zoek-
tocht die per definitie collectief, multidisciplinair meerduidig is en een open eind heeft. Angelo  
Vermeulens werk belichaamt het verlangen naar een symbiose tussen de menselijke leefwereld, de 
technologische wereld en de wereld van de biologie. Zijn voornaamste werktuig is de artistieke en  
wetenschappelijke keuze voor een intuïtie die geen grens, gewoonte of etikettering accepteert.

have linked these to things they could see, touch, hear, measure and manipulate. This is how magic and mythol-
ogy came to be, but also art, science and poetry. The boundary between the domains of the expressible and the 
inexpressible is not cast in stone; it shifts and moves along with scientific innovation and the emergence, blos-
soming an disappearance of cultures. Angelo Vermeulen’s art is part of the dynamics taking place at this bound-
ary today. He works not as an introverted loner but as a member of a collaborating group of widely differing 
people who bring in a wide range of knowledge models and cultures. Art provides an ideal communication and 
research environment for a quest that is by definition collective, multidisciplinary and thus in possession of 
many meanings, and open-ended. Angelo Vermeulen’s work embodies a desire to effect a symbiosis between 
the respective worlds of human life, technology and biology. His chief instrument is the artistic and scientific 
decision to follow an intuition that accepts no boundaries, traditions or labels.
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ANGELO VERMEULEN

Angelo Vermeulen (1971, Sint-Niklaas, België) is kunstenaar, bioloog, ruimtevaartonderzoeker, film- 
maker, schrijver, (gast)docent en TED Fellow. In 1998 promoveerde hij in de biologie met een proef-
schrift over biomonitoring van milieuverontreiniging. Omdat hij zich niet wilde beperken tot de  
vergaande specialisatie van wetenschappelijk onderzoek, koos hij ervoor om na zijn afstuderen ruimte 
te geven aan zijn artistieke fascinaties: hij richtte zich op de kunst. De wetenschappelijke achtergrond 
van Vermeulen keert terug in zijn werk als kunstenaar. Hij creëert werken op de snijvlakken van kunst, 
technologie en biologie en voegt hier vaak het principe van co-creatie aan toe. De projectenreeks  
Biomodd is kenmerkend: van New York tot de Filipijnen worden symbiotische, cross-culturele instal-
laties gebouwd waarin ecologie, techniek, digitale cultuur en community building samenkomen. Bij 
Biomodd wordt de computer tot een sculpturale installatie omgevormd en worden er materialen her-
gebruikt die normaliter als e-waste worden afgeschreven. De restwarmte van de computerhardware,  
en dit is cruciaal in het project, wordt aangewend om een intern ecosysteem in leven te houden.

ANGELO VERMEULEN

Angelo Vermeulen (b. 1971, Sint-Niklaas, Belgium) is an artist, biologist, space researcher, filmmaker,  
writer, lecturer and TED Fellow. He earned a PhD in biology in 1998 with a dissertation on biomonitoring of  
environmental pollution. Not wanting to limit himself to the extreme specialisation of scientific research, he  
decided to pursue his fascination with art after graduation. Vermeulen’s scientific background makes itself felt 
in his art works. He works at the intersections of art, technology and biology, often introducing the principle of 
co-creation in his works. His Biomodd project series is characteristic: in locations ranging from New York to the 
Philippines, he builds symbiotic cross-cultural installations that bring together ecology, technology, digital cul-
ture and community building. In Biomodd a computer is transformed into a sculptural installation, and materials 
usually discarded as e-waste are reused. In a crucial aspect of the project, the residual heat generated by  
computer hardware is used to keep an internal ecosystem alive.
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In 2009 richtte Vermeulen het platform SEAD (Space Ecologies Art and Design) op voor artistiek  
onderzoek naar ruimtekolonisatie. In 2011 werd Vermeulen lid van het Topical Team Arts and Science 
van ESA (European Space Agency) en in 2012 werd Vermeulen geselecteerd voor een Marssimulatie 
gefinancierd door NASA. In 2013 zal hij gedurende 120 dagen samen met vijf andere teamleden in een 
Marsbasis leven op Hawaï. Er wordt hierbij in eerste instantie gekeken naar het voedsel dat nodig is 
voor langdurig verblijf op een andere planeet. Daarnaast werkt Vermeulen bij Participatory Systems 
aan de TU Delft aan een proefschrift over ruimtehabitats. Hij benadert hierbij het vraagstuk van de  
toekomst van de mens in de ruimte zowel vanuit de kunst, als vanuit engineering. 

Dat de creatieve focus van Angelo Vermeulen is toegegroeid naar de ruimtevaart, komt ook tot uiting 
in het Deventer project Seeker [DV1]: een conceptueel ruimteschip gebouwd ter gelegenheid van  
het winnen van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2012. Samen met ingenieurs van 
Witteveen+Bos, kunstenaars en liefhebbers kwamen onderdelen tot stand rondom thema’s als ener-
gie, biological life support en welzijn, die in de ruimteschipsculptuur werden ingeplugd.

In 2009, Vermeulen established the SEAD (Space Ecologies Art and Design) platform for artistic research into 
the colonisation of space. In 2011, he became a member of the European Space Agency’s (ESA) Arts and 
Science Topical Team, and in 2012 he was selected to take part in a NASA-funded Mars simulation. In 2013, he 
will spend 120 days living with five other crew members in a special habitat in Hawaii. Researchers will primar-
ily study food requirements for human long-term residence on other planets. Vermeulen is currently working on 
a dissertation on space habitats for the Participatory Systems initiative at Delft University of Technology. He 
looks at humanity’s future in space from the perspective of art as well as that of engineering. 

The expansion of Angelo Vermeulen’s creative focus to the arena of space exploration is expressed in the  
project Seeker [DV1] in Deventer: a conceptual spaceship built to mark the occasion of his winning the 2012  
Witteveen+Bos Art+Technology Award. With engineers from Witteveen+Bos, artists and enthusiasts, he created 
various installation components based on themes such as energy, biological life support and well-being. All of 
these are plugged into the spaceship sculpture and complement the art work.
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ESSAYIST

Dirk van Weelden  (1957) is schrijver en sinds 1999 redacteur van het literaire tijdschrift De Gids. Hij 
studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en vestigde zich in 1983 in Amsterdam. Hij  
publiceerde in deze periode in verschillende tijdschriften en werkte als schrijver samen met beeldend 
kunstenaars. Van Weelden debuteerde samen met Martin Bril in 1987 met Arbeidsvitaminen, het ABC 
van Bril & Van Weelden. De roman Tegenwoordigheid van geest uit 1989 was zijn solodebuut. Mobil-
home uit 1991 werd in 1992 onderscheiden met de Multatuli-prijs. In 1999 ontving Van Weelden de 
Frans Kellendonk-prijs voor zijn oeuvre. Straatsofa (2005) is een bundel met essays en verhalen. Zijn 
meest recente roman is Het Middel (2007). Van Weelden was vanaf 1991 redacteur van Mediamatic, 
het tijdschrift voor kunst en nieuwe media. Als presentator is Dirk van Weelden onder meer bekend van 
Van Weelden over Water (Llink) en The New York Connection (AVRO). 

 
ESSAYIST 

Dirk van Weelden  (b. 1957) is a writer and has edited the Dutch literary magazine De Gids since 1999. He stud-
ied philosophy at the University of Groningen and moved to Amsterdam in 1983. Since then, he has published 
in various magazines and worked as a writer with fine artists. Van Weelden made his publishing debut with 
Martin Bril in 1987 with the book Arbeidsvitaminen, het ABC van Bril & Van Weelden and published his first solo 
novel, Tegenwoordigheid van geest, in 1989. 1991’s Mobilhome won the Multatuli Prize in 1992. In 1999, he 
received the Frans Kellendonk Prize for his oeuvre. Straatsofa (2005) is a collection of essays and stories. His 
latest novel is 2007’s Het Middel. Van Weelden was an editor for the art and new media magazine Mediamatic. 
He is also known as the presenter of the Dutch TV shows Van Weelden over Water for broadcasting company 
Llink and The New York Connection for AVRO.
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JURY

Andrée Van de Kerckhove  (voorzitter) studeerde vrije kunst en restauratie aan de Academie voor 
Schone kunsten in Gent. Zij werkte in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent, het Van Abbe- 
museum en het Kröller-Müller Museum. Sinds 2003 werkt ze als zelfstandig onderzoeker, adviseur,  
curator en tentoonstellingsmaker. Van de Kerckhove is docent aan de ArtEZ hogeschool voor de kun-
sten in Arnhem en is bestuurslid van het kunstenaarsinitiatief De Paraplufabriek in Nijmegen. 

Job Koelewijn  is beeldend kunstenaar en maakt vooral conceptuele kunst. Hij studeerde aan de  
Gerrit Rietveld Academie en daarna een jaar aan het Sandberg Instituut. Zijn werk bestaat uit instal-
laties, foto’s en multiples. Hij won diverse prijzen, waaronder de dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 
in 2006. In 2010 had Koelewijn twee tentoonstellingen in China en is er een permanent werk van hem 
gerealiseerd aan de Hudson in New York.

JURY 

Andrée Van de Kerckhove  (chair) studied liberal arts and restoration at the Academy of Fine Arts in Ghent, 
Belgium. She went on to work at the Museum of Contemporary Art in the same city before moving to the 
Netherlands, where she held positions at the Van Abbe Museum and the Kröller-Müller Museum. She has been 
a freelance researcher, consultant, curator and exhibition maker since 2003. Van de Kerckhove lectures at 
the ArtEZ Institute of the Arts in Arnhem and is a board member of the Nijmegen-based artists’ collective De  
Paraplufabriek.

Job Koelewijn  is a visual artist who specialises in conceptual art. He studied at Amsterdam’s Gerrit Rietveld 
Academy, followed by a year of study at the Sandberg Institute. His oeuvre comprises installations, photos and 
multiples. He has won several awards, including the dr. A.H. Heineken Prize for Art in 2006. In 2010 Koelewijn 
presented two exhibitions in China and one of his permanent works can be found on the Hudson in New York.
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Arjen Mulder,  bioloog en essayist, publiceerde verscheidene essaybundels, waaronder De vrouw 
voor wie Cesare Pavese zelfmoord pleegde (2005), een biografisch opgezette mediageschiedenis van 
de 20e eeuw. Hij publiceerde een aantal kunstheoretische werken, waaronder Over mediatheorie: taal, 
beeld, geluid, gedrag (2004) en Van beeld naar interactie: betekenis en agency in de kunst (2010).  
Mulder is medewerker van V2_Instituut voor instabiele media, waar hij onder meer Dick Raaijmakers 
Monografie (2007) redigeerde. Hij is docent mediatheorie aan de MaHKU te Utrecht.

Olof van Winden  is opgeleid aan de Hogere Hotelschool, maar stapte na enkele jaren uit die sector. 
Hij richtte in 2004 de stichting The Generator op en initieerde daarmee onder andere het TodaysArt 
festival in Den Haag en Brussel. In 2011 werd hij daarnaast directeur van het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst (NIMk). Verder organiseert en cureert hij vanuit het TodaysArt platform diverse projecten 
en tentoonstellingen in onder andere Korea, Japan, Rusland, Brazilië en Chili. Van Winden is een van 
de initiatiefnemers van het ICAS netwerk (International Cities of Advanced Sound), een wereldwijd  
netwerk van onafhankelijke festivalorganisaties.

 

Arjen Mulder  is a biologist and essayist who has published several collections of essays and books on the 
subject of art theory, including Over mediatheorie: taal, beeld, geluid, gedrag (2004) and Van beeld naar inter-
actie: betekenis en agency in de kunst (2010). Mulder works at the V2_Institute for the Unstable Media, where 
he edited Dick Raaijmakers Monograph (2007), among other publications. He is a lecturer in media theory at the 
Utrecht Graduate School of Visual Art and Design. 

Olof van Winden  studied at the University of Hospitality Management in The Hague but spent only a few years 
in the hospitality sector before entering the world of art. In 2004 he established The Generator, the foundation 
behind such events as the TodaysArt festivals in The Hague and Brussels. Van Winden has organised and  
curated several projects and exhibitions for TodaysArt in countries all over the world including Korea, Japan, 
Russia, Brazil and Chile. He was appointed Director of the Dutch Media Art Institute (NIMk) in Amsterdam in  
2011. Van Winden is one of the initiators of ICAS (International Cities of Advanced Sound), a worldwide network of  
independent festival organisers.
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