
 kunnen er nieuwe impulsen komen
voor de buurt. We zien de eerste
kiemen al. In de omgeving zijn al
twintig nieuwe bedrijven gekomen,
er is een restaurant geopend en er
volgen ongetwijfeld nog zaken.”

Eerst wilde de burgemeester dat
hij in de oude villa van de directeur
zou huizen, maar dat zag hij
anders.” 

Intussen had Vanmechelen 
de bekende Zwitserse architect
Mario Botta leren kennen, die
onder meer het Museum of
Modern Art in San Francisco
bouwde. “Botta was in Genk voor
de opening van een nieuw gebouw
daar. We raakten in gesprek en het
klikte. Hij kende mij van de
Biënnale van Venetië. Mijn werk
bestaat altijd uit drie peilers: kunst,
boerderijen en foundations (stich-
tingen, SB). Toen ik het plan van
het zooterrein zag, zag ik het
potentieel voor alle drie. In de villa
zouden de stichtingen komen, in
het park de dieren en ik wilde een
nieuw gebouw voor mijn atelier en
kantoor. Ik sprak Botta erover aan:
‘Als jij zoiets vraagt, wil ik er wel
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L abiomista is nu al wereld-
nieuws, de Duitse Vogue en
Wallpaper  kwamen langs en

vorige week brachten curatoren uit
alle werelddelen een bezoekje. “De
B&B aan de overkant is al twee
keer moeten uitbreiden”, zegt
Vanmechelen met een monkel-
lachje. Maar eigenlijk staat hij ervan
te kijken. “Als je bedenkt dat we vier
jaar geleden met dit plan zijn begon-
nen, dan is het heel snel gegaan. Dat
is uniek in de kunstwereld.” 

Vanmechelen huurde eerder
een werkplek in Hasselt, tot hij van
de gouverneur van Limburg te
horen kreeg dat het onzeker was of
hij daar nog langer dan vijf jaar zou
kunnen blijven. “Zoiets moet je mij
niet zeggen, dan ben ik meteen
weg.” Hij klopte aan bij de
 burgemeester van Genk, Wim
Dries, omdat het  kosmopolitische
van die stad hem aansprak. Door
het mijnverleden is de bevolking er
al decennialang erg divers en dat
past bij Vanmechelens wereld. Zijn
bekendste project is het Cosmo -
politan Chicken Project, waarbij hij
kippen kruist als kunstwerk. Een

De bestaande volkstuintjes zijn opgenomen in het project 
van Koen Vanmechelen. Hij  herdoopte ze tot het Nomad Land.

Koen Vanmechelen
•  geboren op 26 augustus 1965, 
in Sint-Truiden
•  conceptueel kunstenaar en
autodidact
•  vooral bekend van The

Cosmopolitan Chicken Project,
waarbij hij kippenrassen van over
de hele wereld kruist
•  ontving een eredoctoraat van de
Universiteit Hasselt

unieke – diverse – kip is het resul-
taat. Samen met weten schappers
onderzoekt hij of dit een robuus-
tere variëteit kan opleveren. De
kunstenaar opende vorig jaar in
samenwerking met ILRI
(International Livestock Research
Institute) in Addis Abeba in
Ethiopië een kruisingsproject om
het leven van de lokale bevolking
te verbeteren. Het project wordt
door de Bill & Melinda Gates
Foundation ondersteund, als
 zoektocht om honger de wereld uit
te helpen.

C-MINE
“Eerst was er sprake van een plek
voor mij op C-Mine”, zegt
Vanmechelen. “Ik vind het daar
mooi, maar zag het niet voor me.
Toen het gesprek bijna was afgelo-
pen, schoot de oude zoo van
Zwartberg de burgemeester te bin-
nen. Ik dacht  meteen: dat is het.”

“Wim Dries en ik zagen het
 project als een publiek-private
samenwerking en als vorm van
stadsontwikkeling. Door de oude
site nieuw leven in te blazen
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Bottasamentezittenoverde
plannen.Denaambestaatuithet
Franse‘la’,hetinternationale
‘bio’enhetItaliaanse‘mista’.
Voormijbetekenthetwoord‘de
mixvanhetleven’.Vandaagisde
helftvanhetgebiedvan24hec-
tareontwikkeldalspark,de
anderetwaalfisnatuurgebied.
Labiomista isdeovergangtussen
debewoondewereldendewil-
dernis.”

Vorigjaarwasheteerstedeel
vanhetprojectklaar:hetatelier
endekantorenvanVanmechelen.
Hetgebouw,zolangalseen

overnadenken’,zeihij.
“Samenbezochtenwedesiteen

toenvolgdeeenmagischmoment.
Niemandraaktebinnenindeoude
villaomdatdesleutelwasverwron-
gen.Bottazei:‘Alsikdedeuropen-
krijg,dandoeikhet.’Iedereen
stondmetingehoudenademte
kijken.Bottawrikteeenpaarkeer
metdesleutelenopeensgafde
deurmee.‘Le projet est pour moi’,
zeihij.Alskunstenaarleefjeopdat
soortspanning.”

MIX VAN HET LEVEN
“Devillawasnueenverlatenstoffig
huis.Deoudeweduwevande
vroegerezoodirecteurbewoonde
erjarenlangnogeenkleinstukje
van.Ikbenhiervroegervaak
geweest,metmijnpeter,diebio-
loogwas.DezoovanZwartberg
stondbekendomhaarberen.
Sommigeervanhebbennogmee-
gedaanindefilmL’ours.

“Opdenaam‘Labiomista’heb
ikeentijdjezittenbroeden,totik
opeendageeninsalata mista zat
teeteninItalië–ikwasnetonder-
wegnaarMendrizio,omermet

voetbalveld,isronduitfascine-
rend.Dezwartekleurvande
baksteenverwijstnaarhet
mijnverledenvandestreek.“Dit
isheteerstezwartegebouwvan
Botta.Ikvindhetnatuurlijkook
zijnbestegebouw.Hetademtde
spanningtussennatuuren
cultuur.Ikbendemensvande
kruisingen.”

Inhetmiddenziteenkooivan
zestienmeterhoogwaarin
VanmecheleneenkoppelStellers
arendenzalonderbrengen,diein
hetwildmetuitstervenbedreigd
zijn.“Wekwekenzealsonderdeel
vaneenbeschermingsproject.”
Aanheteindevanhetgebouw
huizentropischevogelszoals
toekansineenimmenseserre.
“Datzijndefruiteters.Mochten
dearendenendefruiteterssamen
zitten,danwarenzijhunprooi.”

Hetgebouwisniettoegankelijk
voorhetpubliek,maar
Vanmechelenzorgdeerwelvoor
datwekunnenmeegenietenvan
zijnkunst.Hetgebouwzweeft
bovendegrond,zodateronder
eenopengalerijismetaan

‘LABIOMISTA IS 
DE OVERGANG TUSSEN 

DE BEWOONDE
WERELD EN 

DE WILDERNIS’

KOEN VANMECHELEN, 

Het kantoor en atelier van Vanmechelen, in een bijzonder zwart gebouw van Mario Botta, zijn niet toegankelijk voor het publiek.
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