
Net zoals kippeneieren na de bevruchting warmte nodig 
hebben, hebben windeieren ook wind nodig. Om de 
specifieke windomstandigheden te creëren die nodig 
zijn ze uit te broeden, gebruiken we twee luidsprekersets 
om een akoestische vortex en feedbacklus te genereren. 
Geluid is luchtverplaatsing, in wezen dus wind. Het 
uitgezonden geluid verstoort de lucht op een specifieke 
manier om de zeer zachte wind te creëren die nodig is 
om bevruchte windeieren in stand te houden. 
De windeieren die twee jaar geleden werden bevrucht 
in de L2B windtunnel van het von Karman Institute toen 
het experiment daar was opgesteld (2013-16), werden 
naar de Wind Egg Incubation Wind Tunnel in het M HKA 
gebracht. Dit experimentele apparaat werd gemaakt 
met de steun van Prof. Dr. Staf Van Tendeloo en zijn 
EMAT-groep voor nanofabricage aan de Universiteit 
van Antwerpen. Prof. Johan Verbeeck maakte in 
samenwerking met Giulio Guzzinati de akoestische 
vortex-opstelling-software. Geluidsontwerper Arzu 
Saglam en componist Marc Mahfoud creëerden de 
klanken voor de luidsprekeropstellingen. De tunnel is 
een technische silo van Spriomatic, dat hoofdzakelijk 
grootschalige meelopslag voor industriële bakkerijen 
bouwt. De structuren van de akoestische vortexopstel-
lingen werden vervaardigd door Roalt Zuidervaart. 

Uitzending

Stroomopwaarts creëert een opstelling van zes luid-
sprekers een akoestische werveling in de windtunnel. 
In plaats van een turbine of ventilatorbladen gebruikt 
deze windtunnel geluid als voortstuwing. Geluid afge-
leid van de roep van een vrouwelijke gier wordt verwerkt 
door een op maat gemaakt computerprogramma. Het 
programma parseert het geluid zodat het in uurwijzerzin 
wordt uitgezonden door de zes luidsprekers. Het geluid 
van elke luidspreker gaat in en uit fase met het geluid 

van de voorgaande luidspreker. Deze repeterende reeks 
van faseverschuivingen creëert een spiraalvormige 
geluidbeweging over de lengte van de tunnel. 
De kern van alle vortices zijn “lege” of lagedrukgebieden. 
Net als het “stille” oog van een orkaan die wordt bepaald 
door de wolken die eromheen draaien. Op dezelfde 
manier is de kern van de akoestische vortex een stille 
zone die duidelijk te horen is nabij de wanden van de 
tunnel. 

Bevruchte Windeieren

Twee bevruchte wind eieren worden in het midden van 
de tunnel geplaatst. Ze zijn het onderwerp van de ruim-
telijk-akoestische opstelling. Elk ei zend het geluid uit 
dat werd gemaakt tijdens de windinseminatie. Tijdens 
het inseminatieproces werd een windei geplaatst in de 
testsectie van de L2B Aeroacoustic Wind Tunnel van 
von Karman. Wind met het geluid van een moedergier 
drong het oppervlak van de eieren binnen. Het resul-
taat lijkt duidelijk op een hartslag, wat duidt op een 
succesvolle inseminatie. Vanaf dat moment werd het ei 
rechtstreeks naar de L1 Wind Egg Incubation Chamber 
gebracht en naar de tijdelijke Wind Egg voorziening bij 
Harlan Levey Projects voordat het hier aankwam. 

Oorsprong van de vorm van het Windei

Het ei was oorspronkelijk een meetinstrument dat een 
stroomlijnkap werd genoemd. Ze werden ontworpen 
door Yakut Cansev, ingenieur bij het von Karman-
instituut, en anderen, om de hoeveelheid turbulentie te 
meten die wordt gecreëerd in een windtunnelturbine-
sectie. De eivorm van de stroomlijnkap werd gekozen 
vanwege zijn aerodynamische kwaliteiten.1 Het zou zelf 
de minste hoeveelheid turbulentie creëren tijdens het 
meten van turbulenties eromheen. Wind kon door een 

enkel gat in het windei dringen. Een microfoon in het 
ei mat deze wind. Het Windei-experiment zocht exact 
dezelfde eigenschappen en paste de stroomlijnkap-
studies aan.  De vorm werd reverse-geïngineerd en 3D 
geprint door de kunstenaar. 

1  “A remote microphone technique for aeroacoustic measurements in large wind tunnels” 
http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X1730806X

Feedback

De Windei Incubatiekamer reguleert en bevat de 
speciale akoestische kwaliteiten binnen haar muren. 
Het geluid dat wordt uitgezonden door de opstelling met 
akoestische vortexluidsprekers wordt geregistreerd door 
een reeks van bundelvormende microfoons. Als een 
camera voor geluid. De microfoons die het oppervlak 
bedekken, registreren de lokale positie van geluiden. 
Hoewel oorspronkelijk gecreëerd door technici van het 
von Karman-instituut, werd de vorm door de kunstenaar 
reverse-geïngineerd en 3D geprint. 
Het geluid van de akoestische vortex wordt geregis-
treerd en in realtime in de tunnel afgespeeld. Dit creëert 
een soort feedbacklus en zorgt er in ideale omstandig-
heden voor dat de akoestische vortex zelfregulerend is 
en zich altijd aanpast aan de lichamen en voorwerpen 
die door de tunnel gaan.
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The Wind Egg:  
Wind Egg Incubation Wind Tunnel 

Akoestische geluidsdruk gegenereerd 
door de Kirchhoff vortex.
Weergave: Bernhard Müller

Bundelvormende microfoon-antenne in het 
von Karman Institute for Fluid Dynamics.  
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Opstelling Akoestische Vortex in de L1 
Windei-incubatiekamer in het von Karman 
Institute for Fluid Dynamics
Foto: Daniel van Hauten

Opstelling Akoestische Vortex in de 
tentoonstelling Wird bij Harlan Levey 
Projects

Windei in opstelling akoestische vortex in de 
L1 Windei-incubatiekamer in het von Karman 
Institute for Fluid Dynamics. 
Foto: Daniel van Hauten

Windei in Akoestische Vortexopstelling bij 
Wird Windei incubatiekamer bij Harlan Levey 
Projects

Geluid van hartslag opgenomen in het 
bevruchte Windei door Yakut Cansev, VKI

Diagram van stroomlijnkap gebruikt in Windei-experiment. 
Met dank aan het von Karman Institute


