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”
KUNST EN (MICRO)BIO(TECHNO)LOGIE: 

LEVE[N]DE KUNST 

̶ 1.DEFINITIES: Kunst, Wetenschap en Technologie (K&W&T)

̶ 2.INTERACTIES: Kunst &  mens, dier, plant, micro-organisme

̶ … met de “biologische wereld “ 

̶ 3.W&T ter verificatie /identificatie/… van kunst

̶ 4.W&T voor restauratie /conservatie van kunst

̶ 5.Kunst-schade en herstel: nut van biotechnologie

̶ 6.Kunstcreatie via biotechnologie 2



1.DEFINITIES: KUNST & WETENSCHAP & TECHNOLOGIE  (1)

= Wetenschap: geleidelijk opgebouwde en verifieerbare kennis 

=Technologie: toepassen van kennis voor nuttige /praktische 

doeleinden

=Biotechnologie:

gebruik van (micro)biologie/biochemie voor technische doeleinden

(K.Ereky, 1919) 

=STEM -----→ STEAM
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1.DEFINITIES: KUNST & WETENSCHAP & TECHNOLOGIE  (2)

=Kunst:

- resultaat van kunde/ creativiteit/ ontwerp/ oog/ ervaring van  de 

“kunstenaar (M/V)”, … die  samen leidt tot hogere esthetische, sociale,  

…. impact/ ervaring/ waarde

- ”allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie”

- combinatie van ratio én fantasie; ………al of niet functioneel !?

- …”verbeeéélding”  

-grenzen:

-kunst versus stunt / vondst / hype /, …: “sluikstort” of “kunstwerk“ ???

-kunst en ethiek: individualisme versus massabeleving, impact media,…

-plagiaat, vervalsing, nep/fake,…
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”
KUNST EN (MICRO)BIO(TECHNO)LOGIE :

“LEVE[N]DE KUNST”

̶ 1.DEFINITIES: Kunst, Wetenschap en Technologie (K&W&T)

̶ 2.INTERACTIES:Kunst & mens, dier, plant, micro-organisme

̶ .. met “de biologische wereld “   

̶

̶ 3.W&T ter verificatie /identificatie/… van kunst

̶ 4.W&T voor restauratie /conservatie van kunst

̶ 5.Kunst-schade en herstel: nut van biotechnologie

̶ 6.Kunstcreatie via biotechnologie
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CHAUVET EN LASCAUX, FR                                    Kunst en Micro/Bio/Techno/logie:    

dier, plant, micro-organisme
“INTERACTIES”  

=“kunst/afbeeldingen” van mens, dier, plant,     

micro-organismen,…..door de mens; 

…….vorm èn kleur (sinds 30.000 BC) 

=“kunst” via dieren, planten, micro-organismen; 

…ook in de natuur !?   (via = indirecte rol )

= direct gebruik van materialen, biochemica,…

van  de biotechnologie in de kunst 
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ABORIGINAL ROCK ART, GABARNMUNG, NT, AUSTRALIË  (28000 BC) 
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LASCAUX CAVE-ART (15.000 BC):
(OPENED 1940 ; CLOSED IN 1963 ; ….REPLICA IN 1983!!



EGYPTE: MUMMIE (3600 BC)

“BIO-PIGMENTEN”  O.A. INDIGO, OP SARCOFAAG EN GEWADEN 
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=BIO-KLEURSTOFFEN: 

-ROET (= VERKOOLD HOUT)
-KORSTMOSSEN  (SCHIMMEL + ALG), …
-INDIGO,…

= PLANTENHARS
= PLANTENVEZELS, …

=VOORAL GEKLEURDE MINERALEN: 

OKER   (GEEL/ROOD:FE2O3 )

CINNABER  (ROOD: HGS )
REALGAR ( ORANJE….., AS 4S4 )

MALACHIET  ( GROEN: CU2 CO3(OH2)
PYRIET ( GOUDGEEL: FES2 )
…    (NEFERTETE,1340 BC, EGYPTE ) 
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INSECTEN:
TERMITE-MOUNDS, NT, AUSTRALIA  

Kunst en Micro/Bio/Techno/logie:  

dier, plant, micro-organisme:

“INTERACTIES”

̶ =“kunst-afbeeldingen” van mens, 

dier, plant, micro-organisme,…door 

de mens 

̶ =“kunst” via dieren, planten,  micro-

organismen; …ook in de natuur 

̶ (via: =indirecte rol )

̶ = direct gebruik van materialen, 

biochemica,.. van  de  biotechnologie in 

de kunst

̶
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“BEAUFORT”-ART, BELGISCHE KUST (2003-2018)

̶ Weekdieren en schaaldieren 

(mossels, zeepokken,..) 

woekeren op  “metalen 

constructie” op de strandpaal ifv. 

eb en vloed …en vormen finaal 

het kunstwerk!

12



“INSECT-ART”:   BIJENRAAT  (WAS)                 WESPEN-NEST (CELLULOSE )
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ZIJDERUPS (BOMBYX MORI) + COCON        ZIJDE  (FIBROÏNE-EIWIT)



CHEMISCHE STRUCTUUR VAN ZIJDE        ZIJDEN WANDTAPIJT (IRAN)
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COCHENILLE-LUIS OP OPUNTIA - CACTUS : KARMIJNROOD ( AZTEKEN-CULTUUR, 1200-1520 )



COCHENILLE-”PLANTAGE”, OAXACA, MEXICO (15DE EEUW)
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COCHENILLE-SCHILDLUIZEN ( DACTYLOPIUS COCCUS) OP OPUNTIA-CACTUS
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Cochenille-luis op Opuntia - cactus 



COSIMO THE ELDER, DE MEDICI (1540); 

KARMIJNROOD; SCHARLAKENROOD
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Chemical structure of the 

chinon colours of scale insects



KUNSTWERKEN VIA DIEREN
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KUNSTWERK VIA DIER                               KUNSTWERK VIA BACTERIËN
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Kunst en Micro/Bio/Techno/logie :  

dier, plant, micro-organisme

“INTERACTIES”

=“afbeeldingen” van mens, dieren, 

planten, vruchten, …door de mens 

=“kunstwerken” via dieren,

planten , micro-organismen ;                       

ook in de natuur (via=indirecte rol )

= direct gebruik van materialen, 

biochemica,.. uit de  biotechnologie ..in 

de kunst
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ARCIMBOLDO G. (1527-1593)
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PLANTEN en KUNST

=planten zelf: bomen, bloemen,vruchten…         

=vezels: vlas, jute,…:als weefsel, canvas,..

….

=hout: muziekinstrumenten, vioolbouw,..

=kleurstoffen: in schilderkunst, gewaden, ..:

-purper/blauw: anthocyanine, indigo,…

-paars: braziline (roodhout), ….

-geel: luteoline (uit wouw,verversbrem,…)

narcissine ( uit goudsbloem,…)

saffloer (Carthamus sp. ),….

-rood: alizarine (Meekrap,=Turks rood),



KLEURSTOFFEN UIT PLANTEN: RESEDA LUTEOLA ; GELE WOUW

-Gele kleurstof: luteoline

verven van gewaden, textiel,..; schilderkunst,..
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MEEKRAP, RUBIA TINCTORUM (ALIZARINE) JOANNES VERMEER (1656)
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KLEURSTOFFEN UIT PLANTEN: INDIGOFERA TINCTORIA; INDIGO-PLANT
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INDIGOTINE                          INDIGO
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Chemical structure of indigotin (indigo blue)
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GLUCOSE -----→ INDIGO: VIA RECDNA E. COLI  FERMENTATIEPROCES
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The jeans-dye, indigo, can now be made via a microbial

fermentation process (Genencor Int. Inc.)



FERMENTOR / BIOREACTOR Kunst en Micro/Bio/Techno/logie :  

dier, plant, micro-organisme

“ INTERACTIES”

=“afbeeldingen” van mens, dieren, 

planten, vruchten, …door de mens 

=“kunstwerken” via dieren,

planten , micro-organismen ;…

(via= indirecte rol) 

=direct gebruik van materialen, 

biochemica,.. via  de biotechnologie 
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“CLOACA”                                                     SHIME-REACTOR:SIMULATION OF HUMAN INTESTINAL MICROBIAL ECOSYSTEM

31



“Stilleven met kaas”,

(Floris Claesz van Dijck, 1613)

Kaas: =“biotech”-product

melk
stremsel 

(extract  Echt Walstro; Galium verum )

melkzuurbacteriën 
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KUNST VIA BIOTECHNOLOGIE: LEVENDE MICRO-ORGANISMEN 

-Alexander Fleming (1881-1955) :

hobby “germ painting” ;“microbial art”, “mold art”, ..: 

-Kunstwerken/-jes :

gebaseerd op de kweek van in situ  pigmentvormende bacteriën, 

schimmels, gisten, ..op een agarlaag als canvas 

-ASM (VSA) en sfam (UK):

jaarlijkse  prijzen voor beste “bio-kunstwerkjes” 33



A. FLEMING  EN PENICILLINE (1928)

3/05/2019 34
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KOLONIES VAN MICRO-ORGANISMEN
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3/05/2019 37
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BACTERIËN “PATROON” OP HANDEN 

3/05/2019 41



BACTERIËN OP EEN PLANTEN-BLAD 

3/05/2019 42



KLEDIJ UIT BACTERIËLE CELLULOSE 

Kunst en Micro/Bio/Techno/logie :  

dier, plant, micro-organisme

“INTERACTIES”

=afbeeldingen” van mens, dieren,

planten, vruchten, …door de mens 

=“kunstwerken” via  dieren, planten , 

micro-organismen; …in de natuur 

=gebruik van materialen, biochemica,..: 

bekomen via  biotechnologie            
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BACTERIEEL TEXTIEL
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BIOTECHNOLOGIE  EN KUNST (1)

=sommige bacteriën (Gluconobacter sp.) produceren van 

nature vezels/biopolymeren (ie. pure cellulose) uit suikers; 

vormen “vlies” op vloeistoffen cfr. Kombucha thee, nata-drinks, 

=schimmel-mycelium : …

=in lab: biotech-proces sturen/ optimaliseren: 

gebruik als kunsthuid, niet-vergelend papier, textielstof, in 

kunstwerken,  …

=ook andere: bv. polyglutamaat, polylysine, poly lactide ,…

(als bioplastic; medische implantaten; 3D print-materiaal, 

bio-beschermlaag; …..) 
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BIOTECHNOLOGIE EN KUNST(2) 

=diverse bio-kleurstoffen, productie via micro-organismen uit suikers 

via (rDNA)-fermentatieprocessen: bv.

- carotenoïden (met gisten, schimmels,  micro-algen, rDNA bacteriën)

- indigo ( rDNA E.coli)

- gele flavines ( riboflavine, vit.B2, met schimmels (Ashbya gossypii) 

en bacteriën (Bacillus subtilis), ..

nu gebruik in voeding, farmaca, textiel, ….

===➔VROEGER: uit planten en dieren  
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CHARLES PERCY SNOW, UK (1905-1980) : “THE TWO CULTURES” (1959) 
(WETENSCHAPPER, SCHRIJVER, POLITICUS,..) 

“Sciences versus Humanities”:..the cultural gap 

(exacte versus humane wetenschappen:… de cultuurkloof): 

“Kunstenaars bewonen een “oeverloos “eiland,

wetenschappers/technologen een “ingedijkt” eiland,

hun ivoren toren, ….”  

Dankzij KVAB-Reflectiegroep K&W&T:

..een “eindeloos begin” van nieuwe interacties  

tussen kunst, wetenschap en technologie….!!!!!

=STEM ----→STEAM 
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AZIJNZUURBACTERIËN 
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NATA’S

3/05/2019 52



3/05/2019 53



GLUCONACETOBACTER XYLINUM CELLULOSEVEZELS
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CELLULOSE = Β-1,4-GLUCOSEN
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BACTERIËLE “KUNSTHUID” 
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BACTERIEEL TEXTIEL
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SCHIMMEL-KOLONIES: MYCELIUM



SCHIMMEL OP LEDER (ROBERT HOOKE , 1665)
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PENICILLIUM SP.
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SCHIMMELS EN PADDESTOELEN
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Prof. Jan Van Holder, UGent 

(1908-1980)  : “Holderianus”:

“Paddestoel-compositie”
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LEVE(N)DEKUNST
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