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Vigrid (Kale Vlakte)
Vigrid bestaat uit drie onderdelen: uit het feitelijke werk 
wat ik de onderbouw noem van een kunstwerk, uit een 
concept en uit een context; deze laatste twee noem ik de 
bovenbouw van een kunstwerk. Het feitelijke werk, als 
onderdeel van Vigrid, heten de Helleputten (en Labyrint) 
die een manifestatie zijn van de bovenbouw in onze rea-
liteit. De naam van het project (Vigrid) verwijst naar de 
context. Er zijn echter twee contexten, wat maakt dat er 
dus drie bovenbouwlagen zijn. 

Bovenbouw – concept

Vigrid vertaald mijn concept rond de dood en de we-
dergeboorte van de mens en de karakteristiek van de 
wereld en het leven die zich erop afspeelt.  Het concept 
zegt dat de wereld die wij kennen optioneel is. Tijdens 
het stervensproces wordt deze optie mogelijkerwijs ver-
vangen door een andere optie waarin men zijn wederge-
boorte kent. Hoewel dat mijn concept geen tijdslimiet 
op de overgang legt, is er in feite geen overgangswereld, 
maar een proces waarin de wereld gefragmenteerd wordt 
en terug opgebouwd wordt in een nieuwe wereld. Vigrid 
vertaald dus eerder de waarheid dan de werkelijkheid, 
waar de werkelijkheid eerder de wereld is waarin wij le-
ven voor en na de dood. Een zekere kilheid hangt aan dit 
concept vast daar een optionele wereld ergens onvers-
chillig is tegenover zichzelf, deze kilheid wil ik meege-
ven in de manifestatie van mijn concept. Dit concept is 
uitgebreid vertaald in mijn boek “Tussen Oppervlakte en 
Waas”. Ondanks de duistere bijklank is het werk door-
drongen van een positieve attitude: de werkelijkheid is 
niet zo belangrijk, belangrijk is datgene wat we ervan 
kunnen maken; voor en na de dood. Deze attitude wordt 



verbeeld in de Romantische context, waar het proces 
van de dood wordt verbeeld in de mythische context. Al 
draagt dit werk in de eerste plaats toch de kille boods-
chap. 

Bovenbouw – mythische context

In de mythische context trek ik in een parallel tussen 
mijn concept en de dodenwereld der Germanen: Nifl-
heim of Nevelhel, waarin Vigrid een belangrijk onderdeel 
van is. Nevelhel correspondeert vooral met het eerste 
deel van het overgangsproces waarin de wereld van de 
dode fragmenteert. In mijn verbeelding is Nevelhel een 
kale grijze woestenij overdekt met zachtjes deinende 
mist en nevelslierten. De mist en nevelslierten zijn een 
metafoor voor de gedesoriënteerde gefragmenteerde 
werkelijkheid waarin het individu al dan niet tijdelijk 
ten onder gaat. Vigrid correspondeert daarentegen met 
het laatste deel in het overgangsproces waarin de wereld 
terug moet opgebouwd worden en het individu uitein-
delijk zijn bewustzijn in kan herwinnen. Vigrid corres-
pondeert dus ook met de positieve boodschap achter het 
werk, maar vertaald daardoor ook juist de essentie van 
mijn concept: namelijk de mogelijke wedergeboorte van 
het individu en de potentiële eeuwigheid van zijn bes-
taan. Vigrid is een metafoor voor de waarheid achter de 
façade die wij ervaren als de werkelijkheid. 

Bovenbouw – Romantische context

In de Romantiek heeft de gedachte aan het tijdloze een 
belangrijke rol gespeel, het tijdloze leven wordt in-
gevuld door de subjectieve ervaringen, de esthetiek, 
emotionaliteit, de mystiek, de natuur en authenticiteit. 
Naast de gedachte aan de eeuwigheid dat ik als een reële 
mogelijkheid beschouw, speelt de romantische context 

vooral een belangrijke rol bij het tweede deel van het 
overgangsproces, wanneer Vigrid moet ingevuld wor-
den door een nieuwe werkelijkheid. Daar speelt in mijn 
invulling vooral het esthetische een grote rol, dat is 
immers de eerste inhoud van de werkelijkheid in mijn 
belevingswereld. Dat heeft natuurlijk te maken met mijn 
verfijnde ‘zesde’ zintuig om de werkelijkheid in de eers-
te plaats te zien als een creatie van sferen. Volgens mij 
zou de maatschappij en de wereld nog steeds beter af 
zijn moest de mensheid esthetiek prioriteit geven boven 
wereldse ambities. Daarom beschouw ik het modernisme 
en andere rationele stromingen en cross-overs die op de 
Romantiek volgen eerder als een terugval in het mense-
lijke intellectuele kunnen. Ik probeer met mijn werk een 
waardig vervolg te brijen aan de Romantische stroming. 

Onderbouw – Helleputten

Realisatie - In de manifestatie van Vigrid in onze wer-
kelijkheid schep ik een soort van labyrint bestaand uit 
een systeem van kelders. Deze kelders bevinden zich 
net onder het oppervlak en hebben geen dak (zodoende 
zijn het eerder putten). De wanden en vloer bestaan uit 
betonstenen en zijn op minimale wijze geconstrueerd in 
een romantische stijl. 

Conceptuele vertalingen - Ten eerste wordt een deel van 
het concept vertaald in het feit het een kelder betreft en 
zich dus op een lager niveau bevind dan de oppervlakte. 
Het begrip onderwereld komt hier letterlijk naar voren. 
Met dat het dak open is wordt geïnsinueerd dat het een 
andere wereld betreft, moest het een echte kelder zijn 
i.p.v. een put dan zou het werk zich meer in onze we-
reld bevinden, daar de Helleput immers wordt bekeken 
van op een afstand, namelijk van boven naar de diepte. 
Een andere metafoor die hetzelfde concept nogmaals 



benadrukt is het feit dat er zich geen trap bevindt die de 
twee werelden met elkaar verbind. De enige manier om 
in de put af te dalen en er in rond te dwalen is met een 
ladder. Daarenboven zijn er geen banken om op te zitten 
of waarnemingspunten om vanuit te kijken, wat moet 
aanzetten tot doolgedrag. Voor veel van mijn werken 
hou ik van een tautologie van metaforen, dat is hier niet 
anders. 

Contextuele vertalingen - Met de gotische bogen en 
ronde zuilen haal ik een romantische context in mijn 
werk. Daarnaast is er het gebruik van de betonstenen 
die een zekere kille en vlakke sfeer moeten oproepen 
eigen aan de dodenwereld zoals ik ze verbeeld. Ook het 
feit dat het putten betreft is niet alleen een conceptuele 
vertaling, maar is ook een contextuele vertaling daar de 
dodenwereld vaak wordt verbeeld als zijnde onder de 
aarde. 

Labyrint

Labyrint is de oorspronkelijke vertaling van mijn 
concept, maar daar dit werk in mijn realiteit niet rea-
liseerbaar was dacht ik verder na om dit werk te ve-
reenvoudigen, zo kwam het idee rond de Helleputten 
tot stand. Het originele werk hoop ik nog steeds ooit te 
kunnen realiseren. Uiteraard staan Helleputten en La-
byrint zeer dicht bij elkaar daar het hetzelfde concept 
deelt, toch zijn er ook grote verschillen die ik hier aan 
het licht wil brengen. 

Ten eerste is Labyrint bedoeld om een aaneengesloten 
geheel te vormen waarbij de verschillende kamers aan 
elkaar worden gerijgd door een labyrint van gangen die 
verspreid zijn over verschillende verdiepingen. Dit ge-
heel vormt meer een op zichzelf staand gebouw en ligt 

dus niet onder het oppervlakteniveau zoals Helleputten. 
Dit hoeft ook niet daar het concept in Labyrint op een 
andere manier vertaald wordt, namelijk als een ruimte 
waarin men verdwalen kan of op zen minst kan in rond-
dolen. Daar Labyrint ook zuiver moet gemaakt worden 
van grijze betonstenen vergroot dit de desoriëntatie, wat 
weer in de tautologie van metaforen past. Daarenboven 
wordt er veel meer gespeeld met schaduweffecten en 
lichtstrepen in de wanden, wat niet mogelijk is in Helle-
putten. 

Het is in de context dat een dieper verschil zit. Helle-
putten wil ik contextueel meer aan de oppervlakte hou-
den, zodoende zullen de putten meer op elkaar zijn 
afgestemd en zal in Waashel vooral de context van de 
Romantiek gebruikt worden om de inhoud te bekleden. 
In Labyrint gaat er veel meer met thematieken gewerkt 
worden in de zalen en kamers. Zo zou er bijvoorbeeld 
een troonzaal moeten komen en een zaal dat meer een 
ceremoniële context draagt. Terwijl Helleputten meer 
refereert naar Nevelhel en Vigrid in zijn geheel, kan er 
in Labyrint een zachte wenk uitgespeeld worden op de 
verschillende facetten waaruit de dodenwereld bestaat 
in de legenden en sprookjes die nog bekend zijn en naar 
andere facetten die in mijn personages worden uitges-
peeld. 

Systeem (Helleputten)

Vigrid vertrok vanuit het verlangen een aaneengesloten 
labyrint te maken in eenzelfde ruimte. Ik kwam echter 
op het idee om het labyrint te fragmenteren zodat de 
interessantste kamers en gangen afzonderlijk gestatio-
neerd konden worden, dit werden dan de Helleputten. 
Hoewel het labyrint niet meer fysiek verbonden is kan 
de verbinding wel in de verbeelding gemaakt worden, 



en dat is dan ook de bedoeling; zowel in het weten als 
in het zich verbeelden tijdens de ervaring wanneer men 
het werk bezoekt.

Daarom noem ik dit werk ‘reële virtualiteit’ daar het de 
omgekeerde beweging maakt als de virtuele realiteit. 
Vanuit het virtuele denken moet men immers in het 
echt bestaande ruimten aan elkaar verbinden. Daarnaast 
schep ik net zoals in de virtuele realiteit eigen werelden 
(en eigen personages), die ik vervolgens realiseer in de 
fysieke wereld. 

Protagonist

Ik werk met verschillende personages, elk werk dat ik 
maak valt onder de invloedssfeer van een van deze per-
sonages. En illustreert daarbij ook het personage. Vigrid 
valt onder de Heksenmeester, die als volgt wordt oms-
chreven: 

“Heksenmeester bouwt verder op de tot vagebond ve-
rworden Ziener. Het is de ziener die terug het woord 
neemt, maar dan doem spreekt over het volk in de plaats 
van wijze woorden te spreken aan een publiek zonder 
oren en verstand. Tegelijkertijd neemt hij ook eenzelfde 
positie in ten aanzien van tot Wanderer verworden Ro-
mantieker die tot mislukken was gedoemd door te veel 
compromissen te sluiten bij het uitbouwen van zijn ro-
mantische habitat en een levenswijze aan te nemen die te 
veel afstand nam van de Wanderer die mij nauwer aan 
de ziel lag. Anders dan Ziener die een schrijver is leeft 
Heksenmeester zijn verhaal op een beeldende manier.”

De sfeer die de kille onverschilligheid van mijn concept 
tot leven moet wekken, is ook de sfeer die de Heksen-
meester voelt tegenover een maatschappij die naar zijn 

(en dus mijn) visie helemaal de verkeerde kant is opge-
gaan.

Domeinkunst

De zelf uitgevonden stroming waarin ik mijn werk pas 
is die van de Domeinkunst. Deze omschrijf ik als volgt: 
Domeinkunst is een conceptuele of/en contextuele ges-
chapen ruimte in de realiteit of de semirealiteit opgevat 
als kunstwerk. Daarin wordt een concept begrepen als 
een samenhangend idee en een context als hetgeen de 
manifestaties van een cultuur kenmerkt. 

Domeinkunst is in als medium altijd een manifestatie, 
nooit een representatie. Het hoort niet thuis in een mu-
seum daar een museum niet tot de realiteit behoord. 
In een museale context zou het domein een installatie 
worden dat dan eerder verwordt tot een representatie. 
Domeinkunst gaat niet over hoe het zou kunnen zijn, 
het wilt juist zelf zijn. Creatie tegenover representatie. 
Romantiek tegenover rationalisme. 

Hoewel de verschillende kelders in Helleputten fysiek 
verspreid staan over de wereld zie ik mijn werk als één 
domein, daar het dezelfde conceptuele en contextuele 
kenmerken draagt. 

Achtergrondinformatie

Niflheim wordt in de overleveringen en de interpretaties 
daarvan omschreven als een koude wereld van ijs, nevel 
en mist. Op de het diepste punt van Niflheim ligt Nevel-
hel waarin vrouwe holle de plak zwaait. Ik denk echter 
dat Nevelhel onder invloed van de christenen in Nifl-
heim is terecht gekomen en daarin ben ik niet de enige. 
Vrouwe Holle is wellicht een personificatie van de dood. 



Zij wordt later een sprookjesfiguur. Maar misschien wer-
den alle legenden vroeger wel verteld als sprookjes en 
zijn sprookjes dus alleen maar een vertelvorm. 

Aan de wortels van de wereldboom Ygdrassil ligt Nifl-
heim, deze wortels worden verzorgt door de drie Nor-
nen. Naast hun verzorgende taak bepalen zij ook het 
lot van de levenden. De oudste bepaald het verleden, 
de middelste het heden en de jongste de toekomst. Ik 
denk eerder dat zij symbool staan voor de drie manieren 
waarop men de toekomst voor zichzelf bepaald: door in 
het verleden te leven, door de kansen te grijpen die zich 
aandienen of door zich vast te houden aan levensdro-
men. Misschien het ideale heksentrio voor een coven. 
Naast de drie oerheksen leeft een ander wezen aan de 
wortels van de boom, dit wezen maakt het werk van de 
Nornen ongedaan door eeuwig aan de wortels te kna-
gen. Deze wormdraak heet Nidhogg of Nijdhakker. In 
mijn concept staat hij symbool voor de moedeloze mens 
die niet wilskrachtig genoeg is om de fragmenten in de 
wedergeboorte aan elkaar te rijgen waardoor ook het 
individu fragmenteert zodat er geen mens noch wereld 
overblijft. In Nidhogg huist de werkelijke dood en het 
verlies van leven in het geheel. Terwijl de Nornen de 
wilskrachtige door Niflheim leidt naar hun nieuwe bes-
temming. 

De Eenzame Koning op de Verlaten Troon is een mythis-
che figuur uit de onderwereld in mijn verbeelding. De 
eeuwige afwezigheid van de eenzame koning op de ver-
laten troon symboliseert Niflheim als een tijdelijke ver-
blijfplaats, de eenzame koning staat symbool voor het 
onafhankelijke individu die koning is over zichzelf en 
zijn eigen wereldje na de dood, zonder iemand anders 
nodig te hebben om te dienen of bediend te worden.  

De toegang tot Niflheim wordt bewaakt door een hond 
(zoals elk erf bewaakt wordt door een hond). Deze hond 
is echter de oerhond (de sjamaan communiceert met het 
idee “hond” –oerhond, zoals Plato het ons voorlegde), 
die Garm of Janker heet. Garm woont in een grot die 
toegang geeft tot Niflheim, in latere sprookjes wordt de 
toegangspoort een waterput. De oude grot heet Gnipa-
hellir of Rotshol. 

Daarnaast ligt er een bron in Niflheim waaruit elf rivie-
ren ontspringen, de bron heet Hvergelmir of Ruisende 
Ketel, de rivieren Elivaga, die wel nog afzonderlijke 
namen hebben. Elf betekend echter rivier op zichzelf, 
het zou dus wel eens kunnen dat er geen elf rivieren 
zijn, maar elf namen voor de rivier. Of elf elfen die in de 
rivier leven, daar de elfen eigenlijk ook rivierspirits zijn. 

Naast Niflheim kent ook Ragnarok een symbolische 
vertaling naar mijn concept. Tijdens Ragnarok wordt de 
wereld vernietigt in een oorlog tussen de reuzen (die de 
chaotische en onderbewuste kracht symboliseren in de 
mens en de natuur) en de goden (die orde en bewustzijn 
symboliseren). De weinige overlevenden richten op Vi-
grid of Kale Vlakte een nieuwe wereld op. Het proces van 
vernietiging en op een kale vlakte een nieuwe wereld 
oprichten symboliseert bij uitstek mijn concept over de 
overgang van de dood naar de wedergeboorte. Vigrid is 
in mijn concept de waarheid waarop de werkelijkheid 
gebouwd moet worden. 

Ook Jotunheimen als primitieve wereld speelt een rol. 
Dit is de wereld van de Reuzen of de chaotische onder-
bewuste krachten. Het lijkt mij plausibel dat de werke-
lijkheid dat na Vigrid volgt een wereld wordt die eerder 
lijkt op de wildernis dan op de complexe wereld waarin 
wij leven. Dit gedachtegoed is belangrijk voor mijn per-
sonage die bij nader orde Primitivus heet. 



Helleputten

Helleput met Blinde arcaden en Waterput (zomer 2013)

Op weg naar de realisatie van een eerste Helleput: «Helleput met Water-
put». Denk niet dat ik al mijn putten manueel wilde uitgraven. Dit was 
een pilootproject. Ik hoopte projectsteun te kunnen ontvangen zodat een 
volgende put ten minste machinaal kon worden uitgegraven. Voorlopig 
weet ik echter nog niet of ik al dan niet met dit project wil doorgaan. Ik 
ben niet 100% overtuigt van dit project. Uiteindelijk sluit Helleputten 
meer aan bij Land Art. Labyrint staat dan weer dichter bij Experience 
Art. Alleen project Hexer staat nog overeind. 



Helleput met Architraaf Helleput met Colonnetten



Helleput met Kerkers Helleput met Spitsboogarcade



Basismodule met Colonnetten

Basismodule met Kerker

Basismodule met Blinde arcaden

Basismodule met Zuilen



Labyrint











ROVER’S CIRCLE
Environmental Art

It was important to me for my artistic projects to search 
new ways in which art could evolve in future times. 
Without those new ways art can only become a sense-
less repeating, as experimentation in art is faster evol-
ving then the way we understand things, art can only be 
repeated within the first coming decennia. Therefore I 
searched a format that could be repeated, without beco-
ming senseless; and it is also format that is a develop-
ment from point now: a kind of new school art. I found 
this format in Environmental Art; it is to say, it is the 
way I think Environmental Art should be understood. To 
understand this format I should explain first the oppo-
site: Old School Art (OSA), which is object-based, formal 
coded and a dead space. 

In OSA an object is used to translate the meaning behind 
it, also a performance has the values of an object, as it 
takes place within a firm frame of time or movement 
with a beginning and an end. In this kind of artworks 
formal codes are used to translate meaning, by using 
suggestion through visual language. Finally OSA is dead 
space; even Land Art is dead, as the artwork put itself in 
the position of being an artwork. By filling in an outward 
position it puts itself away of the common relations wi-
thin the living world. I used the examples Performance 
Art and Land Art because I think that Environmental Art 
lies somewhere in between those two precursors. 

In Environmental Art (EA) it should never be so sure if it 

is art or just common life. To make this mixture between 
art and life EA has to be space based, contextual co-
ded and a living space. Objects can be used in EA; but 
are rather a tool to control and to make a space for the 
project. Codes are also used, but they are based on the 
suggestion of certain contexts that bring certain atmos-
pheres in which the meaning could be felt. Contextual 
codes make a certain world. Finally it is a living space: 
the project is only fully charged if a relation takes place 
between the space and the living subject: the people 
that are or become involved in the project, without 
being framed in a certain time or movement. 

EA does not only say whatever has to be said, it makes 
it also happen. That makes it a sense full format that 
could be repeated in eternity; whatever that should hap-
pen. 

Rover’s Circle

After the dungeon house was more or less cancelled I 
searched a way to make another work to fill in my ideo-
logical program in an honest way. My thoughts where 
then evolving to this work in which the wandering as-
pect inherent on my authenticity could prosper. 

This work contains a three-day walking trail, which lead 
around a mountain range. There is however no begin-
ning or end, it is a circle that could be walked as long as 
one has food and desire to be there. As such there are 
three places where the night has to be spent. Therefore 
I created three shelters, that are aesthetically and thus 
experience-wise different. One has more a gothic ap-
proach, another is heavy and primal and a third is more 
lightly romantic. They all provide shelter for sleeping 
and a fireplace for heat. As long as the wanderer desires 



he can walk the trail and experience different aesthetics. 
During the evening and night he can experience a deep 
connection with the primeval forces while sitting deep 
in the mountains and making a fire. 

It is during this time, when the trail is walked, that the 
artwork is activated. The aesthetics are designed ac-
cording to my feelings and refinement, but the trail is 
of course an invitation for everyone who likes to be 
connected on a deep qualitative way with the primal and 
with high aesthetics. 

On a prophetic/philosophical way the work makes a 
distance towards small worldly ambitions and set a foot 
in the true land of eternity. The circle is a metaphor for 
that thought, the shelters and the walking of the trail 
fills in the way one can live: within deep experiences. 
The work fills in the program of one of the six ways of 
refinement: that of the green clan, and the wanderer. 

Domain Art

There are three types of Environmental Art. Two are 
important for me: Domain Art and Experience Art. I 
consider Rover’s Circle and certainly its predecessors as 
Domain Art. Domain Art has a firm domain/space that 
is an important translator of the context. Experience Art 
can also contain firm spaces, but only if it is not more 
than a space that evoke bodily and mental experience. In 
Rover’s Circle the domain is enclosed by the trail, whish 
is firm and thus makes it a domain. The protagonist is 
moving around, but when he leaves the trail he leaves 
the artwork. 

For further info theoretics, see further.

Midmountain Shelter



Sturdy Mountain Shelter

Melancholic Mountain Shelter



Primitivus

Primitivus is het concept over de laagst mogelijke le-
vensvorm op esthetisch vlak en dus een zo waarschijnli-
jk mogelijke levensvorm wanneer het leven uit het on-
derbewustzijn zou herschapen moeten worden. Dit werk 
stelt een primitieve hut en minimalistisch landschap 
voor dat in het landschap zou kunnen geplaatst worden 
om ons dit concept te doen herinneren, maar ook om het 
primordiale te kunnen (her)beleven door hier als primiti-
vus een paar nachten door te brengen. 



Gold Curtain

Gevels als portaal naar het eeuwige leven achter de 
dood, een hint gevend van dat leven achter de dood, 
benevens van de overgang tussen leven en leven. 





Onderstaande tekst was een voorbereiding (dus niet ver-
beterd op taalfouten) op een seminarie dat ik eventueel 
zou kunnen geven als toekomstig leerkracht. (Volledig 
uit eigen initiatief zonder opportuniteiten van buitenaf.) 
De eerste twee lessen zijn theoretisch, de andere lessen 
(die niet verder werden uitgewerkt) zouden kunstenaars 
en kunstwerken in de betrokken thema’s belichten. 

Seminarie Environ Mental Arts
Les 1: The artistic goal

It is not enough to like making art, you do a (bachelor 
or) master to become a professional artist. Art is your 
profession. And as an artist it is your profession to com-
municate. Art is the platform of communication. It is 
your mission to make the difference. 

Art is a platform of communication, but it is not neces-
sary a tool for communication. The platform that is the 
artwork can become part of an internal or external pro-
cess. In an internal process the communication is rater 
directed to the self, while in an external process it is 
rater directed to society. Only in the latter the artwork 
become’s a tool for communication, it is then necessary 
as a professional artist to communicate optimally and in 
a language understandable for people, without or within 
the context. Also when the work is directed to the self 
it has to communicate optimally, because only then you 
can gain the best of what you made. Of course, in both 
directions the artwork is communicating to the external 
world, intentionally or unintentionally. Artists within 
the internal has to deal with that and choose how far 
they will go in making the balance between the internal 
and external.



There is always an opposite to that what the artist has 
to say to the world, to the artist’s vision; and in contrast 
to the opposite an utopian worldview. To become more 
aware of the artist’s vision, one has to develop a mind-
map in which a dystopian situation is clearly distin-
guished from the utopian situation. The dystopia is the 
world opposite to the vision; the utopia is the goal of 
the vision. The artwork is the response or the best solu-
tion to reach that goal and the vision is what goes into 
the platform of communication and what is communi-
cated through the artwork. This is the process where 
the professional artist distinguishes himself from the 
amateur. The dystopia and utopia can be anything; only 
the artist himself can say what is so important about his 
vision. That is the freedom of the artist, it can go from 
something totally absurd to the political correct, no one 
has the right to say what is wrong or what is right. But 
one thing the professional artist cannot hide for, is that 
the decisions he makes should clearly been structured, 
he should have more or less a clear vision of his goal 
and against what he is fighting.

Internal and external artists have to ask the question to 
themselves: Is art the best way to reach the goal that I 
have in mind? As art is dealing with the visual aspect of 
life the question is actually: Is the visual communication 
the shortest way to my goal? Certainty for the external 
artist it might be very important questions. For some it 
might be better to go into real activism or politics, or to 
write books or articles. If art is not the best way to reach 
the necessary goal, there are then three possibilities for 
the artist to make: 1) To leave the field of art and make 
another direction in live where one can reach its goal in 
the best way. 2) To search another goal within the field 
of art. 3) To stay within the visual communication with 

the same project, living into a lie. The third choice is in 
my opinion a common trade into the field of art. That 
important inner aspect of being or choosing to be an 
artist, the necessity to communicate within the context 
of art, is here gone. The art that has been made is not 
anymore a strong tool for change within the internal 
or external world, it becomes a lowbrow platform for 
common opinions and for the poetic without deep subs-
tance. Yes, the poetic is the best friend of the lowbrow 
artist, because the poetic is a strong tool to hide the 
common message. There are plenty of reasons to stay 
in the field of art, like the status one gains, the commu-
nity, or for the fortunate: the money and the lifestyle. 
The best choice is possibility one: to leave the field of 
art. But here one can say: “I’m not an artist, I’m an artis-
tic activist, I use art to strengthen my actions!” In this 
way art is an important player and to learn and use art 
is useful. But activism gains here the number one. Art 
can finds it home in activism, but activism that finds its 
home in art is false and in my opinion wrong. The use 
of the external in art is however desire full, because it is 
the laziest way to develop a vision behind the artwork. 

Most internal artists will not be confronted with those 
questions as for many of them the goal is the visual 
itself. Of course they have to ask other questions and 
they are: Is it for me necessary to be a professional 
artist? Do I have something important to tell or is it 
enough for me to express myself and as such to be a 
hobbyist? Also here on can decide to become lowbrow. 
The tool here to hide the lowbrow is experimentation 
and doing something very special, having a good idea or 
doing something new. Again the content of the work is 
being hidden and one can gain respect within the field 
of art with the wrong reasons. 



There is thus a question of being true and of being pro-
fessional. The true and professional artist is an artist 
who really has to say something and for who is art the 
best way to do that. That’s where he is balancing in 
between. The poetic and the experimental are the tools 
to hide the common. They are however not only tools 
for the lowbrow artist, they can also be tools for the true 
artist. Certainty the poetic can be a tool to communicate 
more optimally. The question to use the experimental is 
more a question of necessity: Do I really need to be ex-
perimental to communicate optimally? Or is it a way to 
gain more interest from the artistic community?  

There is however a third group of artists who can negate 
all those questions. Those are the artists who work with 
the field of art itself, questioning it or developing it. 
They are neither internal nor external. For those there is 
no question of truthfulness or to be professionals. But 
in their profession they should also communicate opti-
mally and ask themselves the same questions to use or 
use not the poetic and the experimental. 

Exercise: Make a mind-map of your simplified vision 
with an opposite and a goal. We could discuss this in 
one of the next lessons when there is time for it. 

And what about research? Research is essential for every 
artist when developing all aspects of the work, the prac-
tical and the theoretical. But when research becomes the 
artistic projects itself, when the artist becomes an artis-
tic scientist, a researcher, then he has to ask the same 
questions as external artists. What brings research to us 
people? Enlighten me please. The answer is in its centre 
most of the time the same: to see things different; and 
further; to act against the totalitarian worldview of wes-

tern morality or sciens. I mean, what’s the point? And 
this is also valid for al activist people. People know the 
truth, but are not changing there lives, and if they don’t 
know, then your work is the last thing that will change 
their minds. And if it is to change your own mind, as 
kind of an internal process, your work is a therapy. No 
sane reason to exhibit the work then, would ya? Aye. No, 
it’s better to create something! To give the good exam-
ple of world you wanna living in. I belief that people are 
much more influenced by giving them an alternative op-
portunity, where they can belief in and where can make 
something out of it. And if no wan is interested in the 
things you do, at least you build something interesting 
for yourself: your own internal hermitage world. 

Les 2: Environmental Arts

We could say that there are three big movements of 
visual artists who went to the outside environment. Of 
course many artists before took notes from the world 
outside their studio, and collected all kinds of pictures 
from landscapes, buildings and people. Like Breughel 
and Caspar David Friedrich who recycled those images 
into their painting. First there where the Impressionists, 
it was there goal to catch impressions. Very similar to 
the Impressionists are Land Artists, who left too there 
home and city to go into the land surrounding their 
cities, or even further to those remote locations. But 
they had a different goal. Their goal was to make some-
thing for the location of interest. Some did something 
like in-situ in the landscape; others brought an idea or 
a sculpture with them. At last, there is this movement 
of Environment Artists. They are the next step of ar-
tists who went to the outside world. More then their 
predecessors are they involved into the environment of 



landscape, cities and life itself. How lively the natural 
world may seem for Impressionists, there is always a 
distance between them and there subjects. It’s that dis-
tance that is bridged in Land art, but like the paintings 
of impressionists Land Art is not alive; it only lives in 
the imagination, because it is still an image living in a 
dead object. So there was still some work on the shop. 
Environmental Artists are always within some kind of a 
relation with their subjects and/or with their objects.

Land Art

The main difference with Land Art and Environmental 
Art is that Land Art is object-based. The concept of the 
work is still within the Old School where the artist uses 
an object as medium (a painting, a sculpture, an installa-
tion, a print, a book, etc.) as platform of communication. 
Most of the Land Art is even more Old School, as it is 
formal, most time to interact within a romantic behavior 
with the landscape; which leaves us a dead space. But do 
not misunderstand me, there are objectives within Old 
School other then the formal: the object could become 
a metaphor or a symbol as a tool for transportation of 
ideas; or a context or concept could be translated in the 
object. So, very Old School is: object based, formal, dead 
space; Environmental Art is the very opposite of all that. 
That is important to keep in mind when involved in this 
kind of art, as Environmental Art is actually a romantic 
word for New School: which is at its best space based, 
contextual and last but not least a living space. 

In here lies the importance to make this a severed mas-
ter from the visual art master, as that master covers eve-
rything and makes no difference between Old and New 
School. We do, but as Land Art can be seen as the direct 
predecessor of Environmental Art and is important to 

understand some of its child’s, Land Art is the exception 
we make. Environmental Art can make no call on pure 
beauty, Land Art can. 

There are three ways to do Land Art. We can put a sculp-
ture of some sorts into the landscape. This is somehow 
the easiest way and is searching the border of what Land 
Art actually is: is it art that we can see in the land or is it 
the land that becomes art? In contrast to that ideological 
question there is maybe the most true way to make Land 
Art: to mold the surface of the land into an artwork. It 
involves digging, heaping up, replacement and someti-
mes tree and plant live. The third option is to use ob-
jects of the surrounding area to make an artwork in the 
land. This is very similar, if it is not just the same, as 
In-situ Art. Only the scale is different. O yes, In-situ Art 
is also Old School, like Land Art is somehow special, but 
therefore not renewing! What do the three ways have in 
common: these are all permanent structures, of course 
within the consequence of erosion or moving surfaces 
and the like, as we build here something in nature. 

Experience Art

In an external process Experience Art wants to give the 
audience a certain experience, in an internal process the 
experience invoked is there for the artist and can in a 
later stadium be documented for the audience. For the 
professional artist the documents are important as the 
experience can also be an example for the people or it 
can have a meaning larger then the experience itself. But 
none less the experience is the most important aspect 
of the work; this makes that Experience Art has roman-
tic values, as experience is not of the rational domain. 
Most artists within this form of Environmental Art are 
therefore within the romantic. Of course experience can 



be in Activist Art also a very important way of commu-
nication, but there it is communication, it’s rational not 
romantic. 

There are two important subjects within Experience Art 
and that is the context one has to evoke and the phy-
sical experience. In Experience Art those two subjects 
are somehow always together. In most of the artworks 
within Experience Art physical movement or travelling 
are very important. Structures are used to evoke context 
and to go into the physical environment. The context is 
not only translated in the created environment, it is also 
inherent in the artists and the audience (who is never 
public but rather involved in the work), similar to roll 
playing. 

Experience Art can also be lesser context and more phy-
sical and mental experience. In this case, rather uncom-
mon for Experience Art, permanent structures can be 
constructed. 

Domain Art

Another branch of Environmental Art is Domain Art. 
Domain Art lies somewhere between Land Art and Ex-
perience Art, as it is always a permanent structure and 
a place where context is created and has to be expe-
rienced. It differs from Land Art as context is the basic 
instrument: the structures has to evoke the context and 
have to evoke experience when visiting the domain. 
Visiting and experiencing is a main aspect of Domain 
Art, it rather becomes Land Art if there is no contextual 
consciousness. Another difference with Land Art is that 
Domain art consists out of a domain, which is a certain 
bounded environment in physical space. This space 
can consist out of different structures, objects or land-

marks and is bounded by them and by the structure of 
the landscape or, if so, by the building which contains 
the domain. Domain Art differs from Experience Art, as 
it is never a true physical and mental experience, it is 
always a contextual experience. One can also run around 
in the domain, but this is not so important as in Expe-
rience Art, the domain is one context and one space. 
And Domain Art is even more romantic as it is almost 
always made in an internal process. Another aspect of 
Domain Art is that the domain is actively used to life of 
to contemplate. 

If the same context is used, there can be made a special 
bond between Domain Art and Experience Art. Even in 
that way that the context never has to be leaved, that 
one has never to step out the artwork. If this is done 
with a group of artists another reality can be created. 

Activist Art

What makes Activist Art a profane Environmental Art 
branch is that in Activist Art one acts directly into the 
environment. It searches the center of environments, 
there where the context of that what has to be said or 
that what is so wrong lives the most. In contrary to the 
more romantic branches of Environmental Art, deals Ac-
tivist Art more with an environment of human species. 
Also here is context very important, but here the context 
is communicated to the audience. In a strong artwork 
lies more context then the direct message. As people 
know the problems of the world, people will understand 
on a deeper level the meaning of a context. 

Activist Art is closest to the rational and always an ex-
ternal process, in this way it experiences difficulties 
these important questions we have spoken about in the 



first lessen. Is art the best way to act to the goal? It is 
of course obvious that Activist Art has to take place in 
the environment and not in the white space. It is most 
powerful as an act or a performance. But maybe we have 
to ask another question. Can we use the artistic in a 
direct action situation? Then I say resolute yes, because 
sometimes it can help to reach a deeper level in human 
consciousness or evoke deeper feeling. It can also help 
to translate the message with more nuances. And it can 
help to give more personality or a known mark among 
people. Of course if one says yes to that question, he 
says that he is rather an artistic activist then an acti-
vistic artist. But then, who cares, as long as they don’t 
make a show in white spaces and other artistic domains. 
But that can also be said for Experience Art, Domain Art 
and Land Art, as the white space is also for them the 
wrong place to make their statement. 

Personalised exercise example of lesson 1 >>>



En zo zaten de acht protagonisten elk aan een hoek van 
de achthoekige tafel, die samen de persoonlijkheid van 
V. vormden. Zij spraken tot elkaar. 

«Hoor wat ik te zeggen heb. Ik zie een betere wereld in 
mijn dromen, wanneer de mens zich verheffen kan bo-
ven zijn wereldse ambities.» - Aldus sprak Ziener.

«Niemand luistert naar jou, jij roept alleen in de woes-
tijn. Laten wij ons terugtrekken aan den bosrand, waar 
we op zen minst kunnen genieten van onze eigen betere 
wereld.» - Aldus sprak Vageboendoes. 

«Ja laten we rond trekken als van ouds en de wereld 
verkennen in al haar pracht en kracht.» - Aldus sprak 
Wanderer

«En laten we een hut optrekken te midden van het oude 
woud, in de schaduw van bergen, op een weide met uit-
zicht op een diepe zee-inham, waar mistflarden spelen 
met het ochtendgloren en de zonsondergang het lands-
chap oranje kleurt.» - Aldus sprak Waldpatrioot. 

«Hoor jullie toch. Ik ben noch geen god, maar leef in het 
hier en nu. Laten we ons niet blindstaren op onze dro-
men, maar datgene mogelijk maken met de middelen die 
we hebben.» - Aldus sprak Romantieker en dronk een 
slok rode wijn.

«Doch de empathie is te groot om te kunnen zwijgen, ik 
weet immers en moet dat propageren. Laten wij alsnog 
verleiden en de kille waarheid tonen en de mens choque-
ren!» - Aldus sprak Heksenmeester. 

«Maar laten wij niet vergeten wie wij zijn! De mensheid 
is een broedkuil waarin zij wederom verzwelgen, alleen 
de besten leven voort. Ik hoef geen gelijke te zijn, ik ben 
beter.» - Aldus sprak Herr. 

«Deels leven wij hoger, deels leven wij lager. In het 
diepste ligt de waarheid. Allen worden wij aangetrokken 
door een werkelijkheid dichter bij de waarheid.» - Aldus 
sprak Primitivus en nam zo het laatste woord. Ziener 
knikte instemmend, maar zag verder in tijd en ruimte.



«Rotshol» (Weekend installatie) @ Leuven’s museum M 




