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Synopsis 26/02/2008 
 
Op een relatief korte tijd kan er enorm veel gebeuren. Wat ik nu neerschrijf zal ik 
misschien volgende maand al kunnen tegenspreken. Ik ben jong en de perspectieven 
rondom mij zijn constant in beweging. Alles wordt herzien, herschreven en hermaakt. 
Ik besef dat ik mij nog maar in de startblokken van mijn evolutie bevind. Ik voel dat er 
veel meer te ontdekken valt, maar ik kan er nog niet aan. Zeer frustrerend is dat, 
maar anderzijds is het ook wel een geruststelling om te weten dat er nog zoveel 
kennis op mij ligt te wachten. Morgen zal ik dingen weten die ik vandaag niet wist. 
Wachten op morgen is een aspect van de jeugdigheid. 
 
Dit alles beseffende ben ik steeds in staat om mezelf te vergeven. Ondanks ik mijn 
producties morgen met andere ogen zal bekijken, weerhoud ik mezelf er niet van om 
ze tot stand te laten komen. Ik weet dat ze slechts onderdelen van het zoekende 
evolutieproces zijn en dat er nooit een ultiem eindproduct zal plaatsvinden. Dit is dan 
weer een eigenschap van het mens-zijn: We zullen nooit genoeg hebben, in een 
menselijk leven bestaat geen ultieme perfectie. We zijn eeuwig zoekende wezens. 
 
Mijn waarnemingen en de daarbij horende vaststellingen tijdens mijn zoektocht zijn 
de bouwstenen van mijn artistiek werk. Wat ik ervaar probeer ik te verwerken in 
materie. Al zeer lang stel ik mij daarbij de vraag hoe het mogelijk is om immateriële 
gegevens in een materieel werk te vatten. Wat maakt dat een kunstwerk spreekt? 
Welke factoren worden daarvoor vereist? Misschien heb ik mezelf jarenlang klem 
gezet door de typisch westerse veronderstelling dat materie en het immateriële twee 
verschillende zaken zijn. 
.  
Materie en ‘geest’: het is misschien geen zwart-wit kwestie, maar eerder iets waaruit 
het ganse kleurenpalet bestaat. Het is verweven met elkaar en met alles rondom zich. 
Wanneer ik de tastbare materie hanteer hou ik altijd, doch vaak onbewust, rekening 
met dit gegeven. Materie is niet dood, zij draagt de ‘geest’ van het onaantoonbare en 
onuitspreekbare. Kunst maakt deze eigenschap van materie wakker. 
 

Ik kan geen materie bewerken en als kunstwerk benoemen als ik de ‘geest’ ervan 
negeer. Al zou het wel een uitdaging zijn om dit eens te proberen. Het zou kunnen 
resulteren in een niet-sprekend materieel werk met een ‘geest’ die zich op de 
achtergrond houdt. Maar wie zou daarin geïnteresseerd zijn? De kracht van het 
immateriële is immers wat een materieel werk doet stralen en tot leven doet komen. 
 

Wij mensen bestaan natuurlijk ook uit ‘geest’ en materie. We weten grotendeels wat 
de materie nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren, maar wat heeft de 
‘geest’ precies nodig? Hoe zoekt zij bescherming? Hoe ervaart zij vrijheid? Op welke 
manier communiceert zij? Wat verstaan wij precies onder negatieve en positieve 
‘energie’? 
Mijn onderzoek bestaat uit pogingen om deze soort van vragen in te vullen. 
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Woorden beschrijven lucht  
Inademen en uitspreken 
Lucht is een noodzaak 
Woorden zijn schaduwen in het licht van de leegte 
Het niets is te fel om naar te kijken 
Kijk weg en tracht te begrijpen wat ik zeg 
Schaduwen hebben tot nu toe meestal hun dienst bewezen 
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