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B
eiden hebben ze hun roots 

in Sint-Truiden. En ze 

begonnen alle twee hun 

loopbaan in de horeca. Daarna 

ontwikkelde hun pad zich op een 

heel andere manier. We brachten 

Ann Warniers (Optiek Jo Warniers) 

samen met kunstenaar Koen 

Vanmechelen op zijn boerderij 

in Meeuwen-Gruitrode.

A n n  W a r n i e r s  &  K o e n  V a n m e c h e l e n

t u s s e n 
v e r l a n g e n  e n 

b e r e k e n i n g
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S int-Truiden heeft iets raars”, 

zegt Koen Vanmechelen. “Je 

komt er hoe dan ook steeds 

terug naar toe. Er zit daar iets heel 

anarchistisch en onafhankelijks 

in die stad. Dat brengt ook iedere 

keer de Truienaars samen. Mensen 

die hetzelfde gevoel hebben. Je ziet 

datzelfde ook terug in het onder-

nemen. Ondernemers maken hun 

keuze voor een bepaalde richting 

en dan moeten anderen voor hen 

kiezen. Truienaars mogen in de 

wereld zitten waar ze willen. Ze doen 

dat gewoon. Er heerst ook minder 

afgunst. Dat vind ik interessant.”

Ann Warniers: “Truienaars zijn 

ook chauvinistisch. We zeggen waar 

het op staat. We kiezen onrecht-

streeks steeds voor elkaar en gunnen 

het elkaar graag. Als ik aan de kust 

ben en ik zie een leuk kledingstuk, 

dan zal ik dat liever bij iemand van 

Sint-Truiden kopen. Leven en laten 

leven. Dat speelt heel sterk.” 

Ferm.  Jullie hebben beiden in 

sterrenrestaurants gewerkt. 

Hoe is de switch naar een 

andere carrière gebeurd?

Warniers: “Als je niet gebonden 

of zonder partner bent, dan is 

de horeca ideaal om te reizen 

en ervaring op te doen. Ik hield 

ervan om feesten te organiseren 

voor Roger Souvereyns. Maar op 

een gegeven moment was er geen 

opvolging in de familiezaak thuis en 

heb ik een keuze moeten maken. 

Na een MBA Hotelmanagement ben 

ik terug gaan studeren en behaalde 

zo mijn diploma van Opticien-

optometrist. Ik heb vervolgens mijn 

twee broers uitgekocht en een lening 

genomen bij de bank. Dat ging in 

die tijd nog allemaal gemakkelijker 

dan nu.”

Vanmechelen: “Bij mij is dat op 

een natuurlijke wijze gegaan. Volgens 

mij word je geboren als kunstenaar. 

Mijn vader is ook kunstenaar, mijn 

moeder is modeontwerpster. Je 

kan kunst niet leren. Je kan wel een 

techniek leren, hoe je een schilderij 

moet maken bijvoorbeeld. Maar 

kunst gaat over visie. In de keuken 

ging het voor mij eigenlijk ook al 

om kunstwerken te maken. Dat was 

mijn passie. Mijn specialisatie was 

patisserie. Ik werkte in verschillende 

sterrenrestaurants. Maar als je 

radicaal voor de kunst gaat, dan  eet je 

op een gegeven moment je kunst niet 

meer op. Ik voelde op een bepaald 

moment dat ik mijn visie niet meer 

kon uitdrukken tussen mes en vork. 

Die keuken was te klein geworden. 

Het was ook in die beweging dat ik 

gedacht heb dat we behoefte hadden 

aan een nieuw dier en dat daar 

misschien mijn toekomst lag. 

Als ik binnen de keuken de 

grote kunstenaar was geweest, dan 

had ik misschien moleculair koken 

uitgevonden. Maar dat heeft iemand 

anders gedaan. Wat ik wel gedaan 

heb, is een kip beginnen kruisen die 

ik vroeger als kind al aan het kweken 

was. En het gekke was dat ik dacht: 

we gaan ze niet opeten, we gaan iets 

nieuws maken. Dat is voor mij de 

switch geweest. En ik heb het geluk 

gehad dat ik de juiste mensen ben 

tegengekomen die me in mijn leven 

ondersteund hebben, zoals Marianne 

Dirkx van La Feuille d'Or. Ze zag dat 

ik de wereld in moest trekken omdat 

mijn passie voor kunst zo groot was.” 

Ontdekking

Ferm. Je bent meteen aan je 

levenswerk van de Cosmopolitan 

Chicken begonnen. Hoe heeft dat 

zo’n omvang kunnen krijgen?

Vanmechelen: “Het is een 

beetje zoals Ann vertelt. Je hebt een 

passie voor iets en je geeft niet op. 

En je komt de juiste mensen tegen. 

Voor Ann was dat bijvoorbeeld 

ook de bank die in haar verhaal 

moest geloven. En verder is er de 

voortschrijdende kennis, altijd willen 

leren, nooit iets helemaal weten, de 

ontdekking vrijhouden. Elke dag 

bouw je verder op een basis. Zo 

ontwikkel je een visie. En die wordt 

steeds groter. Uiteraard moeten ook 

de middelen volgen en moeten de 

mensen willen meestappen in het 

verhaal dat je doet. Als je morgen 

geen klanten hebt, dan is het gedaan.” 

Ferm. Kan je als kunstenaar 

denken in termen van klanten?

Vanmechelen: “Nee. Je moet 

je in eerste instantie ontdoen van je 

publiek. Anders ben je populistisch 

bezig en ga je resoluut voor één 

segment kiezen. Maar daardoor 

krijg je pas een publiek. Kunst is de 

algemene vrijheid waarin je jezelf 

beweegt. En in die vrijheid kiest het 

publiek voor jou. Niet omgekeerd. 

Een kunstenaar kan je nooit in een 

kot steken. Die breekt altijd uit.”

Creativiteit

Ferm.  Ann, jij hebt ideeën uit 

de hospitality ook op eigen wijze 

in je optiek binnengebracht?

Warniers: “De mensen worden 

bij ons ontvangen door een baliever-

antwoordelijke die probeert te weten 

te komen wat ze nodig hebben. Die 

verwijst hen dan door naar de juiste 

adviseur. Het is voor mij belangrijk 

dat klanten meteen een goed gevoel 

hebben. Al zit je in een optiek 

natuurlijk in een gesloten ruimte. De 

vrijheid van het onbeperkte mis je 

soms wel eens. Daarom was het ook 

mijn droom om een eigen fabriekje 

te kopen en een eigen collectie te 

beginnen. Met dat laatste zijn we vijf 

jaar geleden begonnen. Ik ben op 

dat vlak zeker niet het berekende 

type. Zo heb ik ook nooit uitgeteld of 

onze eigen webshop wel voldoende 

gaat opbrengen toen we die startten. 

Dan ga je je vrijheid en creativiteit 

beperken.” 

Ferm. Ben je zelf ook 

creatief ingesteld?

Warniers:  “Niet in de zin van 

echt kunnen tekenen of zo, maar ik 

kan wel zien of iets gaat aanslaan bij 

de mensen of niet. Die gave heb ik 

van mijn moeder. En dat sluit ook 

aan bij mijn voorliefde voor kunst. Al 

bestudeer of analyseer ik de kunst 

niet. Dan gaat de naturel ervan af. Ik 

heb altijd het verlangen gehad een 

eigen brillencollectie te ontwikkelen.

Dit doe ik nu met 2 Duitse designers. 

Zo werd de Warnini Collectie 

geboren. Ook dat is passie. Maar 

dat gebeurt in een zakelijke context 

natuurlijk niet helemaal in volle 

vrijheid zoals een kunstenaar dat 

doet. Als je productie wil doen, dan 

moet je x-aantal stuks van iets laten 

maken in zoveel vooraf bepaalde 

kleuren. Je vrijheid is beperkt. Er 

moet een commerciële berekening 

zijn. Anders wordt het onbetaalbaar. 

Eén van onze uitgangspunten in de 

collectie is dat ze toegankelijk moet 

zijn voor iedereen, zowel in leeftijd 

als geslacht.” 

In een zakelijke context 
moet er altijd een 
zekere berekening zijn. 
Maar ook passie. 

Koen Vanmechelen & Ann Warniers  
in LABIOMISTA - Studio Koen Vanmechelen
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Absoluut verlangen

Ferm. Is dat een duidelijk verschil 

tussen ondernemerschap en kunst?

Vanmechelen: “Die vrijheid 

van denken is een internationale 

manier van denken. Het geeft je 

juist de mogelijkheid om verder 

te kijken dan waar je zit. Dat is 

misschien ook opnieuw typisch 

Sint-Truiden. We zitten daar op 

de grens met Brabant en Luik. 

Een vruchtbare bodem. En die 

vruchtbaarheid zit per definitie in 

ons. Dat is voor mij ook de manier 

waarop Ann onderneemt. Haar 

bedrijf is verschillend met veel 

andere ondernemingen omdat er 

een creatief spoor in zit. Maar in 

de totale vrijheid van de kunst is 

er iets anders. Je doet alles vanuit 

een verlangen, nooit vanuit ambitie. 

Ambitie is niet fout, maar dan weet 

je op voorhand hoe een product 

eruit gaat zien op het einde. Het is 

zo groot, gaat zoveel wegen, zoveel 

kosten, … Dat is een berekening. 

En dan kan je in je ambitie nog zo 

groot of zo breed of zo klein en 

exclusief gaan als je wil.

Maar een kunstenaar die in 

totale vrijheid werkt, die heeft 

geen maat in zijn verlangen. De 

uitwerking kan zo klein zijn als 

een muntstuk, maar kan morgen 

ook 12 meter hoog zijn, zoals het 

beeld dat ik momenteel in Venetië 

heb staan. Dat is onmeetbaar, 

en dus ook onberekenbaar. Mijn 

financieel directeur wordt daar 

overigens zot van (lacht). Vandaag 

is het dit en morgen is het dat. Er 

zijn geen limieten en grenzen aan 

dit soort van denken. Een werk 

groei altijd vanuit een absoluut 

verlangen. Dat verlangen is bij Ann 

het fabriekje waar ze van droomt.” 

Ferm. Is er een doel in het 

Cosmopolitan Chicken 

Project (CCP)?

Vanmechelen: “Er is een 

verlangen, geen doel.”

Warniers: “Toen ik in het 

Scholteshof werkte was Toon 

Hermans één van onze vaste 

gasten. Die kwam altijd op 

woensdag en dan was de zaak 

eigenlijk gesloten. Ik mocht dan 

voor hem een toast zalm maken 

ofzo. Ik heb hem ooit gevraagd 

wat er ruist in het struikgewas. 

Er kwam niets na. Er was geen 

antwoord, geen doel (lacht).”

Vanmechelen: “Ik heb altijd 

gezegd dat het Cosmopolitan 

Chicken Project mij dicteert. 

Dat wil dus ook zeggen dat 

het resultaat ervan zich zal 

opdringen aan mij. Deels ben ik 

de toeschouwer geworden van 

mijn eigen project. En ik denk dat 

dit voor elke kunstenaar voor een 

deel zo is. Toeschouwer worden 

van je eigen werk. Als je dat niet 

meer kan, dan manipuleer je je 

eigen werk en wat je manipuleert 

is geen kunst meer. Dan krijg je iets 

waar je goed van weet wat het gaat 

worden. Kunst zit in het muteren. 

Veranderen zonder dat je het 

weet. Daardoor draagt hetgeen 

dat je gemaakt hebt kennis. En 

door zelf toeschouwer te zijn krijg 

je kennis van hetgeen je gemaakt 

hebt. Dat is kunst volgens mij. 

Daardoor dat je nooit kan zeggen: 

wat is kunst. In kennis is het 

kunstwerk je altijd voor.” 

Ferm. Geldt dat ook voor het 

Cosmopolitan Chicken Project? 

Vanmechelen: ““Ik denk dat 

in de kruising van al die kippen 

een diep verlangen zit waarvan 

ik vandaag niet weet wat de 

uiteindelijke uitkomst gaat zijn. 

Op dit moment zijn bijvoorbeeld 

22 landen gekruist in 1 kip. Die 

heeft nu het meest diverse DNA 

van gedomesticeerde kippen in 

de wereld; 13 miljoen genetische 

diversiteitsindicatoren. Iedere keer 

als ik de kruising maak komt er 

genetische informatie bij. Soms 

gaat er ook af, maar dan komt 

er weer bij. Wetenschappelijk is 

vastgesteld dat het qua DNA een 

van de meest diverse kippen in de 

wereld is, en daarom misschien 

wel een van de belangrijkste. Dat 

zegt niets over productiviteit. 

Maar wat blijkt wel? De diversiteit 

is toegenomen, de fertiliteit is 

toegenomen en de immuniteit is 

toegenomen. Olivier Hannot van 

Nothingham University heeft me 

erop gewezen dat ik nu mogelijk 

de interesssantste kip van de 

wereld heb. Die is dus geboren 

uit kunst. Niet geïnfecteerd door 

industrie of pure wetenschap 

maar wel vanuit de vrijheid van 

grenzen open te breken.”

Allemaal 
beestjes
Op de boerderij van Koen 

Vanmechelen in Meeuwen-

Gruitrode leven gemakkelijk 

enkele honderden dieren. 

“Alle dieren hebben een 

reden om hier te zijn in het 

kader van mijn werk. De 

twee steppearenden zijn 

bijvoorbeeld erg uniek en 

maken deel uit van een groot 

wereldproject om ze terug 

te plaatsen in de Siberische 

vlaktes. Er zitten hier alpaca’s, 

uilen, lama’s, kamelen en 

dromedarissen omdat ik een 

project begonnen ben over 

het dubbele immuunsysteem 

van die dieren. We hebben 

varkens. En er zijn nandoes, 

emoes, struisvogels, … Ze zijn 

de oervormen van de kip. Ze 

maken deel uit van projecten 

die op kunstmanifestaties 

wereldwijd getoond worden. 

Om dat te kunnen doen, moet 

je natuurlijk al die dieren 

hebben.”

In de totale vrijheid 
van kunst doe je alles 
vanuit een verlangen. 
Nooit vanuit ambitie.
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Humanitair verhaal

Ferm. Er is nu ook een afgeleide met 

de Planetary Community Chicken?

 Vanmechelen: “Vorig jaar zijn 

we met een project gestart waarbij 

ik mijn kip (die een puur kunstwerk 

is) kruis met een lokale commerciële 

kip. Het resultaat is de Planetary 

Community Chicken (PCC). Waarom 

doen we dat? Omdat het op die 

manier een kip wordt die diversiteit 

en productiviteit combineert. Zo 

krijg je twee sporen. Een gewone 

commerciële kip heeft maar 4 tot 

5 miljoen diversiteitsindicatoren in 

haar DNA. Die van mij 13 miljoen. 

In de combinatie kom je aan 9 

miljoen. Door die kruising te maken 

kan de volgende generatie zich 

beter aanpassen aan verschillende 

wijzigende omgevingen. Terwijl 

een kip uit de industrie alleen maar 

kan leven in een gesloten box. De 

kruising van de cosmopolitische en 

de lokale commerciële kip kan in de 

community in ontwikkelingslanden 

gaan leven, waardoor gezinnen een 

kip en elke dag een vers eitje kunnen 

krijgen. In het ILRI-centrum in 

Ethiopië – een van de meest promi-

nente centra ter wereld over livestock 

- zijn we nu aan het kijken hoe we de 

kip best in de lokale gemeenschap 

kunnen brengen. Hiervoor wordt 

een grote boerderij opgetrokken in 

Addis Abeba. De Cosmopolitische 

en Planetary Community kippen 

maken deel uit van het onderzoek. De 

kruising tussen kunst en wetenschap 

leidt zo misschien tot kippen die 

de armste van de armsten kunnen 

helpen. Samen met kunst en 

verlangen ontwikkelt zich dus ook 

een humanitair verhaal.” 

Ferm. De Cosmopolitan Chicken is 

de rode draad doorheen jouw werk? 

Vanmechelen: “De essentie van 

dat werk is kruisen. Kruisen als een 

vitaliteit. Door te kruisen krijg je meer 

ideeën, word je rijker, sterker, … Dat is 

natuurlijk een utopische gedachte. Als 

de mutatie niet goed zit, kan je ook 

naar beneden gaan. Maar niet-kruisen 

betekent sowieso degenereren. Uit 

die rode draad zijn vijf verschillende 

foundations ontstaan met een 

maatschappelijke taak. Samen 

vormen ze de Open University 

of Diversity. We brengen daarin 

wetenschappers, filosofen, biologen 

en social entrepreneurs aan tafel. 

Met wat die foundations mij brengen 

vanuit een maatschappelijk veld maak 

ik kunst. Zo ontstaat nieuwe kennis. 

De foundations kijken naar die kennis 

en zo krijg je een wisselwerking. Kunst 

is alleen maar belangrijk als het een 

universeel karakter krijgt. Voor mij zit 

de essentie in drie grote dingen. Ten 

eerste het idee van de Cosmopolitan 

Chicken en dat ben ik als kunstenaar. 

Ten tweede de open farm waar we 

dieren kweken. Zonder bronmateriaal 

kan ik geen kunst maken. Ten derde 

de Open University of Diversity. Die 

drie samen vormen het kunstwerk.” 

Ferm. Glas komt in jullie 

beider werk terug?

Warniers: “Voor een bril is 

het glas het belangrijkste want het 

bepaalt het zicht. De mensen hechten 

vaak meer belang aan het frame 

omdat dit hun look bepaalt. Mijn 

vader is producent van brillenglazen 

geweest en verdeelde die aan andere 

optiekzaken. Hij was zeer gespecia-

liseerd. Alles wat niet standaard was 

maakte hij. Van de hoogste dioptrieën 

tot heel speciale glazen. Mijn moeder 

heeft de optiekzaak alleen verder 

gezet en daar heb ik later mijn ding in 

gevonden.” 

Vanmechelen: “Glas heeft 

verschillende functies. Het is 

bijvoorbeeld een apparaat waarmee 

je door de muur kan kijken. Glas 

bestaat uit de vier elementen waaruit 

leven is opgebouwd. Voor mij is het 

een logische link met waarmee ik 

bezig ben. Het kruisen van de kippen 

is ook leven opbouwen. Met glas kan 

ik heel veel dingen zeggen. Het geeft 

je een kijk op iets anders. Je kan het 

gebruiken voor dingen die er vroeger 

waren of in de toekomst zullen zijn. 

Daarom is glas belangrijk voor mij. En 

ik zal bijna altijd met transparant glas 

werken. Dat geeft de fragiliteit weer. 

Die wordt pas zichtbaar wanneer je 

glas breekt. Het beeld kan mooier 

worden wanneer je het litteken ziet. 

Het zegt meer over het leven.” 

Ann Warniers & Koen Vanmechelen

The Open University 
of Diversity

• The CosmoGolem Foundation: 
Opgericht in 2010 ter ondersteuning van het CosmoGolem project 
waarbij houten beelden uitgezet worden over de hele wereld als 
een symbool van universele kinderrechten. Voorgezeten door Peter 
Adriaenssens en met als erelid, zuster Jeanne Devos. 

• The Walking Egg Foundation: 
Opgericht in 2009 ter ondersteuning van The Walking Egg Project 
en het onderzoek naar (on)vruchtbaarheid in ontwikkelingslanden, 
voorgezeten door Dr. Willem Ombelet.

• CC®P Foundation:
Opgericht in 2008 ter ondersteuning van het wetenschappelijk 
onderzoek dat geënt is op de filosofie achter het werk van Koen 
Vanmechelen en waar het DNA-onderzoek van de Cosmopolitan Chicken 
centraal staat.

• COMBAT: 
Opgericht in 2013 in samenwerking met vzw ku(n)st voor het 
coördineren van het project ComingWorldRememberMe; een artistiek 
herdenkingsproject in het kader van 100 jaar WOI.

• MOUTH: 
Non-profit organisatie die wetenschap, kunst en mensen 
samenbrengt rond diversiteit. Concreet ondersteunen ze de 
uitbouw van de Planetary Community Chicken boerderijen in 
Zimbabwe, Detroit en Addis Abeba.  

• The Open University of Diversity: 
Opgericht in 2011, een centrale locatie waar bovenge-
noemde stichtingen kunnen samenkomen en waar er 
plaats is voor debat en ontmoeting tussen kunst en 
wetenschap. 


