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In een eerste periode (1969-71) als schilder,  maakte ik composities met geometrische 
vormen en figuren in kikker- of vogelperspectief (hard edge – tempera). Vrij vlug echter  
bleven enkel de geometrische vormen over. Doorheen verscheidene epuraties, zowel in 
vorm  als  in  kleur,  heb  ik  mij  steeds  in  een  zuiverdere  en  soberdere  maar  altijd 
gestructureerde  beeldtaal  kunnen  uitdrukken.  Deze  evolutie  toont  de  spanningen  en 
angsten van mijn innerlijk gevecht in mijn streven naar evenwicht in lichaam en geest; een 
zoektocht  naar  sereniteit  en  vrede,  steunend  op  een  Taoistische  en  Boeddhistische 
filosofie, met een sterke aantrekkingskracht van het Oosten, vooral Japan (persoonlijke 
tentoonstellingen in Tokyo en Osaka) met wat er van zijn traditionele waarden overblijft. In 
mijn huidige realisaties praat ik niet enkel meer over mezelf, maar over de fusie met het  
Universum, de Universele wet, de Structuur met een grote S.

In de evolutie van mijn werk vinden we respectievelijk de Tensive Spaces (1972-74) met 
symmetrische  vormen geconstrueerd  in  een  naar  het  centrum van  de  kubus  gerichte 
perspectief, en een buitenwaartse spanning creërend; de Plane Structures (1975-78) waar 
de  composities  van licht  en  schaduw van  architecturale  massa's  uit  hun geslotenheid 
loskomen; de Constructed Interactions (as fractions in cosmic relationship) (1978-1982) 
optische  en  dynamische  wisselwerkingen  (zwart/wit,  vlak/perspectief)  gebouwd  op  de 
diagonalen van het vierkant of zijn breuken. De gekleurde accentlijn op het doek wordt een 
lichtsnijvlak (neon) in de afgeleide sculpturen en stelt alle verbondenheid voor die bestaat  
tussen de vorm (of onszelf) en de onmiddellijke omgeving zowel als het Universum. In de  
80er  jaren neemt  het  belang van de derde dimensie  meer  en  meer  toe  in  autonome 
sculpturen al dan niet verbonden met een wand, en met een mogelijke gerichtheid naar 
een integratie in een komende architectuur, of ontworpen als een geheel met zijn milieu.

Niet rechtstreeks geconfronteerd met impulsieve uitingen van gemoedstoestanden, vinden 
we  hier  de  resultaten  van  een  doordachte  handeling  waar  een  vooropgesteld  en 
weloverwogen concept  van kracht  is,  gegroeid uit  een bewuste vraagstelling over  een 
eigen  betrokkenheid  tot  esthetiek,  tijd,  ruimte  of  enig  ander  gegeven.  De  cyclische 
beweging in de natuur is geen opeenvolging van spontane gebeurtenissen. Het is een 
voortdurende verandering in het geheel der materiële en etherische substanties door de 
natuurlijke krachten geregeld en gestructureerd in de Universele energie.

Vanaf zijn eerste uitingsmogelijkheid heeft de mens in totale natuurgebondenheid deze 
krachten aangevoeld en getracht ze aan te wenden in magische rituelen en in het gebruik  
van  symbolen.  De  waarden  die  ik  verkozen  heb  te  gebruiken  werden  als  volgt 



vastgesteld  :  de  drie  basiselementen,  het  vierkant,  de  driehoek  en  de  cirkel  staan 
respectievelijk voor materie, tijd en energie. De zwarte vierkanten en afgeleide vormen, 
wachtende inerte materie dragen alle latente mogelijkheden in zich en een eerste teken 
van leven of wedergeboorte zal zich voordoen als rode kleur; het diep ultramarijnblauw 
vertegenwoordigt de creatieve kracht; wit, in de gelijkzijdige driehoek, de spirituele kracht 
en in de cirkel of bol, de alomtegenwoordige Universele Wet. Ook kan gans het project wit 
zijn, daar alles gehoorzaamt aan deze zelfde wet, of het uitzicht en de structuur van het  
gebruikte materiaal behouden. De wisselwerking tussen deze vormen en kleuren leidt tot  
voorstellingen uit de cyclische evolutie waar alles in verband staat met alles. De energie,  
materie in beweging zijnde, is de materie potentiële energie, en de tijd, die ontstaat door 
de evolutie van de beweging, wordt bepaald door de innerlijke of uiterlijke veranderingen 
ondergaan door de materie.

Ik zoek harmonieuze, esthetische situaties met symbolische waarden te bekomen en over 
te  brengen;  ruimten  als  totaal  sculptuur/architectuur,  omvattend  kleur,  vorm,  klank, 
beweging  en  geur  als  oorden  van  ontspanning,  rust  en  purificatie,  afgestemd  op  de 
kosmische golflengtes.
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