
WERKENDE VORMEN 
 

Ik houd van werken op schaal, sprekende lijnen, basale vormen. Vormen als een soort van ritueel. Ik leg 
elementen neer op basis van één of meer voorgaande elementen. Ze gaan met elkaar een modulair organisch 
geheel aan. Alsof er ieder moment vormen kunnen worden toegevoegd of weggehaald. Zoals ook de natuur 
kan uitdijen en inkrimpen. Refererend aan zich herhalende golfbewegingen in de zich duizend jaren 
herhalende kringloop der seizoenen. Ik heb vaak iets van een soort regels in mijn werk en tegelijkertijd chaos. 
Vorm-in-vorm met elkaar verbonden. Vrij mee om te springen. Regels werken voor mij dan bevrijdend. Ik 
ontwerp een kader, een omgeving waarbinnen iets plaatsvindt wat steeds verandert, kan veranderen. Neem 
de vormen uit elkaar, breng ze opnieuw samen, laat een nieuwe vorm ontstaan. Een non-verbale dialoog 
vanuit aanraking en herordening. Daarbij experimenteer ik met materialen. Op zoek naar een traditionele 
non-conventionaliteit, een beeld met een twist. 

 De natuur kenmerkt zich door reeksen. Fibonacci is overal om ons heen. 1,1,3,5,8,13, 21, 34, 55, 89, 144, 
233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …   Mijn manier van werken naar Fibonnaci:  

Ik  (1) 
werk (1) 

met vorm (2) 
energiek (3) 

begrensd dynamisch (5) 
beweging, ritme, contour, lijn (8) 

organisch, experimenterend, meanderend (13) 

   De beste vorm, natuurlijk vanzelfsprekend. 
We hebben 1 duim aan iedere hand, 2 botjes in de duim, 3 botjes per vinger, ‘ 5 uitsteeksels’ aan iedere 
hand, 8 vingers, .. de verhouding hand onderarm is die van de gouden ratio. 
 

   Lopende ritmiek in gebonden vorm    Beweging van ruimte II  
De Meander staat voor het begin van het leven. De figuur beweegt tegelijkertijd voorwaarts en zijwaarts. 
Naargelang context en tijd heeft de invulling in die zin te maken met toeval en wetmatigheid.  
 

    Gevangen vorm-in-vorm. Ordening met een twist.   
Er zijn verschillende manieren om tot een compositie te komen. Met verschuivingen die er net een eigen 
dynamiek aan geven breng ik de vorm- en materiaalstapeling tot leven. 
 

          Ruimte in beweging I  
De context van de ruimte is onderdeel van het beeld. Neem de vormen uit elkaar, breng ze opnieuw samen, 
laat ze tot een nieuwe vorm komen. De vormen communiceren binnen en met de ruimte. De onderdelen 
vormen een opstelling met wisselend ritme, cadans en ruimte. Een spelen met massa, transparantie en 
doorlatendheid, geslotenheid en openheid. Een non-verbale dialoog vanuit aanraking en herordening.  

 

         Een mens is contour.   
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