
Kunstwetenschap samen_werking

K o e l p l a n t



Nieuwe inzichten, technieken, (manieren van) vragen en toeval leiden tot een nieuwe
kunstwetenschapsconstellatie. Gescheiden kennis wordt met vernieuwende kunstmethodologie
verbonden met het zicht op nieuwe artistieke, (mens)wetenschappelijke en kunstwetenschappelijke
kennis. Dit, vanuit een biocentrisch perspectief in het domein van energiedenken en -praktijk en 
gedeeld met de samenleving via een nieuw medium/werk. 
De centrale werkplaats is het nieuwe X-LAB.



K o e l p l a n t´s Vertrekpunt:
JMW Turner´s schets (c.1839) van Hoei centrum en de Maas en omgeving vanop een heuvel nabij het
fort. Een landschap dat sinds vier decennia is verrijkt met koeltorens, die op het punt staan alweer te
verdwijnen. in tegenstelling tot de materie die ze van koelte hebben voorzien. Die wordt bewaard als
ware het het belangrijkste kunstwerk door de mensheid gemaakt. Hoe zou JMW Turner vandaag dit
beeld schetsen, gebruik makend van levende kleuren uit het koeltorenlandschap die esthetische en
elektrische energie produceren.?



Ervaring in kunstwetenschap samenwerking: Aamo kunstwetenschap groep binnen Aalto Universiteit,
geïnitieerd door Bartaku en bestaande uit vier wetenschappers (fysica, synthetische
biologie/scheikunde, fotobiologie/elektromechanica) – 2016-2021



Uiteindelijke medium/werk – nauw aansluitend bij initiële – appelbes ingegeven – idee



A a m o S e l e c t e d R e s e a r c h D a t a

Blck Vlvt,
Appelbeskleurstofgebaseerd, glasgeschilderd zonnepaneel
Afmetingen: 40x30x10cm
Rechts, details en kleurevolutie

Foto´s: Janne Halme



Blck Vlvt als onderdeel van de `Towardless´ installatie, 
geconcipieerd voor de Helsinki Design Week
8 – 30 september, 2021 

Deel van technische documentatie –
Bartaku &Janne Halme (Aamo artscience research group)
11 mei 2021
Foto: Bartaku



Momentum ! Tijdens het werkproces ontstaan eveneens werken



Troping Turner: Towards Prpl. Vlvt.
Installatie, mixed media
Archief zonnecellen Bartaku en gemodifieerde zwam (frame)
Afmetingen: (20x20x11cm)
Glas kabinet: (150x100x80cm)

Deel van groepstenstoonstelling ”Sustainability Revolutions”
Curatoren: Riikka Mäkikoskela en Taneli Tuovinen
Otaniemi, Espoo (Fin)
18 mei –8 juni 2018
Foto: Bartaku



A Gift to the Belgian Prime Minister
Gift Interventie
Afmetingen:
Zonnecel: 10x10cm
KrijtSchets: A4
Design Factory, Otaniemii, Espoo (Fin)
24 februarie 2019

Bicolore Appelbes zonnecel en schets van
België inclusief berekeningen van het land dat
getransformeerd is in een appelbesplantage als
wereldwijde grondstof voor plantaardige
zonnecellen.

Aamo-Gift die interventiegewijs is overhandigd
aan de Belgische Eerste Minister C. Michel
tijdens een evenement rond klimaatverandering
en technologie bij Aalto Universiteit van de
Eerste Ministers ministers van deAlliance of
Liberals and Democrats for Europe.

Foto: Mikko Raskinen



Zonnecelambacht en -techniek



A a m o S e l e c t e d R e s e a r c h D a t a
2017- 2020

5. Snow Storm Color Palette - 1st design

Blck_Vlvt / Turner reproduction 1st design of cell connections

6.2.2018 Janne Halme

• three cells in series X three strings
• external parallel connection of strings
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Fluorescence photography by Tytti Kärki
Photo by Janne Halme

A a m o S e l e c t e d R e s e a r c h D a t a
2017- 2020

Blck Vlvt – Dye analysis via UV imaging

Fluorescence imaging turned out to be an exciting way to study the painted solar cells - and to produce mesmerizing photographs. The imaging was done with
a newly built setup in the Active Matter research of in the Department of Applied Physics in Aalto University. The fluorescence can clearly reveals hidden
features in the distribution of the hand-painted dye layers. More research is nevertheless needed to correlate the fluorescence intensity distributions (blue
images) with the type and the amount of the dyes, and the electrical performance of the solar cell. Theoretically, high fluorescence means that the energy of
the (UV) photons is not converted to electricity, but is re-emitted as lower energy blue light. This could be a method to map the energy conversion efficiency.



Blck Vlvt en het Aamo proces zijn een belangrijk deel van Bartaku´s recent gepubliceerde monografie
Baroa belaobara: berryapple. Dit is het sluitstuk van het praktijkgebaeerd doctoraat bij de School of
Arts, Design and Architecture, Aalto Universiteit – 2016-2021
Ook de manier van werken, the Way of Play door de bril van improvisatiejazz, wordt uitvoerig
beschreven. Het procesmatig werken wordt in vraag gesteld door ogenschijnlijk twee tegengestelde
visies hierop door Tim Ingold en Federico Campagna. Ook dit aspect wordt in Koelplant uitgediept,
m.m.v. Z33.

De online versie van de monografie: zie pdf onderaan deze pagina: 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107574
Verkrijgbaar als boek via https://shop.aalto.fi/p/1558-baroa-belaobara-berryapple/

Bartaku mixes a stew in a pot with so many diverse agents that one
could think what a magus or soothsayer he is. But luckily, Bart
Vandeput manages to exit this witchcraft successfully with some
useful results.

Quote van het finale statement van de opponent van de
thesisverdediging, ass. prof. dr. Vytautas Michelkevic ̌ius, 16
juni 2021

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107574
https://shop.aalto.fi/p/1558-baroa-belaobara-berryapple/


Verbinden van kennis, nieuwe ontwikkelingen – introductie X-LAB



X-Research & eXploration of novel frontiers
Cross-disciplinary (bio-inspired) concepts for energy, sensing & next 

generation electro-optical applications for earth and space :

- Artificial photosynthesis, (bio-)photovoltaics, bioelectronics, 
bioelectricity, microbial electricity,..

- Environmental sensing, e-textile, cubesat,..



New Research Labs – start Oct. 2021 :





Bartaku´s biocentrisch maken_denken rond energie, perceptie en `lichamen´ sinds 2007



temporary PhotoElectric Digestopian Labs
Verschillende locaties in Europa, 2010-2016

Op 21 oktober 2010 maakt Bartaku met studenten aan de Den 
Haagse kunstacademie de eerste verteerbare zonnecel. Een
medium ter intieme bevraging van de relatie mens-energie-
technologie. Gedeeld met de samenleving In de vorm van publieke
labs in de vorm van tafellandschappen

tPED #6, detail
Temporrarry PhotoElectric Digestopian op tong onder kunstlicht
Curator Juha Huuskonen. 
DMY Design Festival Berlin.
2 & 3 Juni, 2011.
Photo: mischahaller.com



Contact

Bartaku (Bart H.M. Vandeput)
+358 (0)50 30 76 900
+32 (0)477 63 89 83
bhm.vandeput@protonmail.com
bart.vandeput@aalto.fi

Web

Bartaku website (revisie zomer 2021)
www.bartaku.net 
Lijstoverzicht van werken 
https://libarynth.org/luminous/phoef#overview_bartaku_lig
ht-energy-bodies_work_in_public
Aalto Universiteit onderzoekers online: 
https://research.aalto.fi/en/persons/bart-vandeput-bartaku

The works of Bartaku are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
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