C H L O R O P H I L I A [ I N N E R F L U I D S ] Installation Stefaan van Biesen
The term 'Chlorophilia'(1), was introduced in 2004 by the journalist Bob Hoss (Chlorophilia Exploratorium). He referred to a remarkable phenomenon: the physical and sexual attraction that
scientists believe to feel for the natural world, specifically for plants and trees. He described it as a form of
'being in love' that expressed itself in , among other things, embracing and hugging trees and in an
extreme interest in gardening. An ambivalent emotional attitude that was at odds with the objectivity in
research, the rationality that you would expect from scientists (2).
Hoss made the analysis that the phenomenon Chlorophilia was a passionate force that drove people to see
their admiration and attraction as an impulse that leads to change and respect. The increasingly blurred
line between culture and the natural world served as a forum to explore how aesthetics and morality were
closely related to each other. 'Chlorophilia' became a common denominator for the work of breeders,
(ecological ) garden communities and researchers, both by artists and experts in a tradition as old as
human culture .
In recent decades the dialogue between art and science has become visible again through a social, societal
and environmental undercurrent. It has become an exciting encounter between reason and intuition, body
and spirit, culture and nature. A cherished utopy of opposites that are not entirely irreconcilable in my
world.
Respect for our natural world, wonder as an instrument to a creative process in everyday life, are
ingredients for biodiversity in all its aspects. To see ourselves less as consumers, but rather as global
citizens. Ecology as a synonym for "caring", a social engagement, a transnational attitude with a
compelling question, not in isolation, but standing in the world. Life and art as a silent, tender gesture that
doesn't occur unnoticed .
Every action has a meaning for someone, or the 'other'. Deep inside, we do not escape the sprouting,
boundless wisdom of biodiversity in which everyone and everything is interconnected. That "even the
flight of a butterfly has an effect on the entire planet"(3) .
Stefaan van Biesen 2014
Notes
(1) Grieks: ‘chloros’ green + ’philia’ to love.
(2) Een passie die in sommige gevallen evenzeer kon leiden tot ongecontroleerde natuurlijke selectie en destructie:
'minderwaardig' geachte soorten en gewassen).
(3) The butterfly effect, Edward Norton Lorenz (1917–2008) Amerikaanse wiskundige en meteoroloog. Pionier van de chaos
theorie.
(4) Bladgroen of chlorofyl is de groene bladkleurstof van planten. (Chlorofyl heeft de eigenschap de energie van licht, meestal
zonlicht, bruikbaar te kunnen maken voor de fotosynthese).

Materiaal installatie: zwarte nylondraad voor ophanging + geweven glansstof = [chlorofylkleur(4)], waterbestendig,
transparant + 8 zwarte plastic grondcontainers met potgrond.
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CHLOROPHILIA [INNER FLUIDS]
Installatie Stefaan van Biesen
Biodiversiteit Nieuwenhoven 2014.
Het begrip ‘Chlorophilia’ (1), werd in 2004 geïntroduceerd door de journalist Bob Hoss (Cholorophilia –
Exploratorium). Hij duidde op een merkwaardig fenomeen: dat van een fysieke en seksueel getinte
aantrekkingskracht die academici menen te voelen voor de natuurlijke wereld, meer specifiek tot planten
en bomen. Hij beschreef het als een vorm van ‘verliefdheid’ die zich uitte in o.a. het omhelzen en knuffelen
van bomen en in een over-the-top interesse voor tuinieren. Een ambivalente, gevoelsmatige houding die
voor sommigen haaks stond met de objectiviteit in research, het rationele dat je van een wetenschapper
zou verwachten. (2)
Hoss maakte de analyse dat het fenomeen ‘Chlorophilia’ een kracht was die mensen gepassioneerd dreef
om hun bewondering en aantrekking als een impuls te zien voor verandering en eerbied. De steeds meer
vervagende grens tussen cultuur en de natuurlijke wereld diende als een forum om te ontdekken hoe
esthetiek en moraal nauw aan elkaar waren gerelateerd. ‘Chlorophilia’ werd een noemer voor het werk
van veredelaars, (ecologische) tuinleefgemeenschappen en onderzoekers, zowel door kunstenaars als
deskundigen in een traditie zo oud als de menselijke cultuur.
De laatste decennia is door een sociale, maatschappelijke en ecologische onderstroom de samenspraak
tussen kunst en wetenschap weer zichtbaar geworden. Het is een avontuurlijke ontmoeting geworden
tussen ratio en intuïtie, lichaam en geest, cultuur en natuur. Een gekoesterde utopie van tegenpolen die in
mijn wereldbeeld niet geheel onverzoenbaar zijn.
Het respect voor de ons omringende natuurlijke wereld, verwondering als instrument tot een creatief
proces in het dagdagelijkse leven, zijn ingrediënten voor biodiversiteit in al zijn aspecten. Onszelf minder
zien als consumenten, eerder als wereldburgers. Ecologie als synoniem voor ‘zorg dragen voor’, een
maatschappelijke betrokkenheid, een grensoverschrijdende attitude met een dwingende vraag: niet om
isolement, maar om in de wereld te staan. Leven en kunst als een verstild, teder gebaar dat nooit
onopgemerkt blijft.
Iedere handeling heeft betekenis, voor iemand of het ‘andere’. Diep binnenin ontsnappen we niet aan de
ontluikende, mateloze wijsheid van biodiversiteit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Dat ‘zelfs
de vlucht van een vlinder een effect heeft op de ganse planeet’ (3).
Stefaan van Biesen 2014.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Materiaal installatie:
zwarte nylondraad voor ophanging + geweven glansstof = [chlorofylkleur(4)], waterbestendig, transparant + 8 zwarte
plastic grondcontainers met potgrond.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Noten:
(5) Grieks: ‘chloros’ lichtgroen + ’philia’ liefhebben.
(6) Een passie die in sommige gevallen evenzeer kon leiden tot ongecontroleerde natuurlijke selectie en destructie:
'minderwaardig' geachte soorten en gewassen).
(7) The butterfly effect, Edward Norton Lorenz (1917–2008) Amerikaanse wiskundige en meteoroloog. Pionier van de chaos
theorie.

(8) Bladgroen of chlorofyl is de groene bladkleurstof van planten. (Chlorofyl heeft de eigenschap de energie van licht, meestal
zonlicht, bruikbaar te kunnen maken voor de fotosynthese).
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Appendix
_______________________________________________________________________________

Traces of Chlorophilia Stefaan van Biesen.
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Drawings on writing paper A4
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www.stefaanvanbiesen.com
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