
   QR-CODE:
   Qr staat voor quick response. Het is een soort  
   van 2dimensionale streepjescode, een 
   gecodeerde URL eigenlijk. Met behulp van  
   een qr-code scanner op uw smartphone is er 
   de mogelijkheid de code te scannen en te  
   bekijken waaraan ze gelinkt is.

een 2dimensionale qr-code kan aan een virtuele dimensie gelinkt 
worden. Daarbij geeft het dus ook de mogelijkheid de bewegende 
projectie van de hypercube te tonen.

   HYPERCUBE:
   Een kubus in een kubus die verbonden zijn  
   door zes kubussen. Beweging in de 4 de   

   dimensie dit is onvatbaar in onze 3 
   dimensionale wereld; Het kan ons alleen een  
   illusie geven doorheen een 3D projectie, de  
   virtuele wereld. Of in de 2 dimensionale wereld  
   kunnen we stills van de beweging weergeven 
en een beweging sugereren. 



WOORDENBOEKBESCHRIJVING:
Fourth dimension: fourth co-ordinate in a fourth co-ordinate 

system. An event such as the flashing of a light signal at a given 
time and place, could be specified by four co-ordinates: x, y, z, t 
where x, y and z are the co-ordinates of the place and the fourth 

co-ordinate, t, tells the time of it’s occurrence.
Interest in a fourth dimension has been aroused by descriptions of 
unusual phenomena in four-dimensional space, such as turning a 

sphere inside out without tearing it.
(Encyclopedia International)

Fourth dimension: the dimension that converts a three dimensional 
aggregate (length, breadth and thickness) into a space-time 

relationship; a thing outside the range of costumary meaning.
(the New Webster Dictionary)



Geometrische patronen, iets dat 
steeds terug komt in mijn 
schilderijen.Bewust of onbewust 
leven we in een visuele wereld 
waarin deze patronen steeds 
aanwezig zijn. Sommigen 
daarvan zijn iconen geworden 
van onze actuele 
gemedializeerde wereld en 
zij daardoor ook bij ons allen 
bekend. Dit idee leidde mij tot 
de testbeelden, en geometrisch 
patroon dat de waarde heeft 
van een icoon. Al word dit beeld 
bijna helemaal 
afgebroken en krijgt men er 
maar een deeltje van te zien, het 
blijft altijd herkenbaar.

Dit testbeeld met zijn 
geometrische patronen leidde 
mij tot het begrip van de 
QR-codes. Het acroniem “QR” 
staat voor: quick response. Het 
is een soort van twee-
dimensionale streepjescode, 
eigenlijk is het een gecodeerde 
URL. Met behulp van een 
smartphone en een QR-reader 
applicatie krijg je de 
mogelijkheid, door het patroon 
te scannen, bij de website te 
komen van die 
gecodeerde URL.

Voor mij heeft deze QR-code 

dezelfde capacitiet om een 
icoon te worden van deze eeuw, 
zoals het testbeeld dat ook had 
( en nog steeds wat heeft). Ik 
gebruik deze codes op 
verschillende manieren, soms 
herkenbaar soms onherkenbaar, 
om zo mijn beeld op te bouwen. 
Door dit patroon af te breken en 
weer op te bouwen, te 
reconstrueren op een 
schilderachtige wijze, kan het 
ook een herkenning bieden naar 
een soort etnische stof. Het 
herkenbare van de QR-code blijf 
ik steeds behouden maar er 
ontstaat een soort ruimere 
betekenis. de QR-code als 
icoon van de 21ste eeuw kan 
daarbij ook verwijzen naar 
patronen die in sommige 
culturen al eeuwen bestaan.

Bij het gebruik van deze 
patronen en codes in mijn
schilderijen ben ik vooral 
geïnteresseerd in de relatie 
tussen het begrip vlakheid en de 
illusie van ruimte en diepte in het 
schilderij. doorheen dit twee-
dimensionale patroon probeer 
ik toch een idee van ruimte te 
creëren in het schilderij. Deze 
ruimte kan verwijzen naar de 
virtuele ruimte die aan deze 
twee-dimensionale QR-code 



hangt.
Doorheen deze virtuele wereld 
en nog steeds door de 
geometrie, kwam ik terecht  bij 
de hypercube. Een hypercube is 
een kubus uit de 4de 
geometrisch, ruimtelijke 
dimensie. Onzichtbaar voor ons 
en we kunnen alleen een idee 
van zijn bestaan krijgen 
doorheen een vervormde 
projectie in 3D.Het begrip 
vlakheid en de illusie van ruimte 
en diepte in het schilderij krijgt 
hierdoor nog meer zijn plaats. 
De 4de dimensie kan al niet echt 
getoont worden in onze 
3dimensionale wereld, laat 
staan in de 2de dimensie. Toch 
vind ik de mogelijkheid dooheen 
het schilderij een illusie van zijn 
bestaan te tonen.

QR-code als icoon van onze 
tijd.
Achter deze code gaat er 
een hele boel aan informatie 
schuil. Deze 2 dimensionale 
streepjescodes staan 
rechtstreeks in contact met ons 
niet meer weg te denken 
internet. Geen pamfletten of  
info brochures meer, maar 
simpelweg een qr-code die u al 
de informatie verschaft. Ik zie de 
qr-code als het icoon van onze 

tijd, zowel waarvoor het staat als 
de vorm ervan. Het is een beeld, 
een vrij recent beeld dat toch al 
bij iedereen herkenning opwekt.  
Ik zie het als een symbool van 
vooruitgang en van onze tijd 
enhet  geeft mij ook de 
mogelijkheid de beweging van 
de hypercube zichtbaar te 
maken. Evengoed als bij het 
testbeeld zie ik hierin de 
mogelijkheid het herkenbare te 
bewaren en doorheen de 
schilderkunst ook af te breken. 
Doordat het de waarde heeft 
van een icoon, behoudt het zijn 
herkenbaarheid en veel meer 
dan dat kan het doorheen de 
afbraak en de schilderkundige 
handeling ook naar meer dan 
alleen zijn waarde als code 
verwijzen. Het staat als 
voorbeeld voor zoveel 
mogelijkheden van onze nieuwe 
technologie, deze 
mogelijkheden kan ik 
gebruiken maar ook links laten 
liggen. Ik kan het ontdoen van al 
zijn mogelijkheden doorheen het 
schilderen en alleen de waarde 
als icoon overhouden. Zoals een 
hypercube nooit helemaal 
zichtbaar zal zijn in deze 
dimensies kunnen mijn 
geschilderde QR-codes ook in 
zekere zin onzichtbaar zijn.





How to understand the fourth dimension?
Animation journal, volume 13/Maureen Furniss

To understand the fourth dimension, don’t try to understand the 
fourth dimension.

In geometry it is possible to extend space to as many dimensions 
as you want. The same way we move the cube prependicular to 
inself into hyperspace (four dimensional space) to get the 
hypercube, we can lift the hypercube prependicular to itself into five 
dimensional space to get a five dimensional hypercube. This could 
be done again and again... Since our three-dimensional space can 
be prescribed in mathematical language it is pissible to extend it by 
mathematical means even though in our physical world we do not 
have access to it.

What now if we slice a hypercube? First of all we’ll get 3d slices. If 
we slice cube first we only get a bunch of identical cubes. By 
slicing face first we get a square which will get thicker until it 
becomes an oblong box halfway through the hypercube. It then will 
diminish in thickness until it will be the square it was in the 
beginning. So basically the slices are very similar to the slices of the 
cube beginning with the edge. Just an extra dimension 
(thickness) was added (cube => hypercube: line => square, 
rectangle => oblong box). If we now slice the hypercube edge first 
the slices will be similar to the ones of the cube beginning vertices 
first. You just have to add that extra dimension of thickness to it. 
So it would start with a line expanding to a triangular prism with its 
height exactly the same as the original edge. Halfway through the 
hypercube the 
triangular prism changes to a hexagonal prism and than changes 
back to the triangular prism and finally the line (point => line, 
triangle => triangular prism, hexagon => 
hexagonal prism). But the most interesting slices we do get if we 
slice the hypercube vertices first. First we get a point that 
transforms into a small triangular pyramid, a tetrahedron, which 



increases in size until its vertices are cut off . Its size increases until 
it changes into an octahedron when it is in the middle of the hyper-
cube. It then shrinks back to the tetrahedron (rotated by 45 de-
grees around the x-axis) with its vertices cut off until it becomes the 
full tetrahedron again which shrinks further until it’s the point it was 
at the beginning. You can see the different slices here:

Now you can just put all the slices you made for one frame each 
and you have an 
animation of a continuous 3d slide of a hypercube

4de dimensie, meer bepaald de 4de , ruimtelijke dimensie. 
Theoretisch, wiskundig berekend perfect mogelijk, maar ruimtelijk 
onmogelijk in onze 3 dimensies. Het enige resultaat is een 
vervormde projectie in 3D die ons een idee van de hypercube 
kan geven. Breek je hoofd er niet op want het zal in zekere zin 
onverstaanbaar blijven maar probeer het voor te stellen denk de 
vervorming weg en je krijcht een idee van wat een vierde ruiltelijke 
dimensie zo kunnen zijn. Een kubbus verbonden met een kubus 
door 6 kubbusen. Heel wat kubussen dus!



The fourth dimension; grafische patronen, lijnen vlakken als 
verwijzing naar de 4de dimensie, of virtuele wereld, niet zichtbaar in 
onze 3 dimensies. Materialiteit van de verf gebruiken voor iets wat 
materieel niet vatbaar is. Het grafische komt in contrast te staan 
met het plastische.

DON’T TRY TO UNDERSTAND, THE FOURTH DIMENSION.
Ruimtelijk kan het beeld eigenlijk niet bestaan in onze dimensie, 
maar door de verf word een projectie ervan op het doek gevat. Een 
illusie, een uitbeelding wordt mogelijk gemaakt doorheen de 
vershillende geschilderde lagen, er moet een samenvloeiing 
ontstaan tussen het beeld en de verf Waarom die materie van de 
verf, de oplossing op het doek? Juist door die stroefheid van het 
schilderen, het contrast en de bijna onmogelijkheid ervan kan de 
onmogelijkheid van het beeld ook gevat worden en benadrukt 
worden.

How To form a tesseract (hypercube)? 
Four dimensions, Jonh D. Norton

To form a tesseract, we take the cube and drag it a distance L in 
the fourth dimension. We cannot visualize exactly what that looks 
like, but it is something like this:

The tesseract has volume L4. It is bounded by faces on 8 sides. 
The faces are cubes of volume L3. We know there are 8 of them 
since its four dimensional axes must be capped on either end by 
faces--two cubical faces per axis. Once again, we cannot visualize 



all four of these capped dimenions. We can at best visualize three 
directions perpendicular to each other. We then somehow add in 
the fourth (in blue):

So we have 4 dimensions x 2 faces each = 8 faces. The faces 
together form a “surface” (really a three dimensional volume) of 
8xL3 in volume. Drawing a picture of a four dimensional tesseract 
in a three dimensional space is straightforward. We take two of its 
faces--two cubes--and connect the corners.

There are several ways of doing the drawing that corresponds to 
looking at the tesseract from different angles. The figure shows two 
ways of doing it. The first gives an oblique view; the second looks 
along one of the axes.
So now we seem to know everything there is to know about the 
tesseract! We know its volume in four dimensional space, how it 
is put together out of eight cubes as surfaces and even what the 
volume of its surface is (8xL3). 



STERIOVISION

The “drawings” of the tesseract are hard to see clearly. That is be-
cause they are really supposed to be three dimensional models in a 
three dimensional space. So what we have above are two dimen-
sional drawings of three dimensional models of a four dimensional 
tesseract. No wonder it is getting messy!

The images below are stereo pairs. If you are familiar with how to 
view them, you will see that they give you a nice stereo view of the 
three dimensional model. If these are new to you, they take prac-
tice to see. You need to relax your view until your left eye looks at 
the left image and the right eye looks at the right image.

But how can you learn to do this? I find it easiest to start if I sit far 
away from the screen and gaze out into the distance over the top 
of the screen. I see the two somewhat blurred images on the edge 
of my field of vision. As long as I don’t focus on them, they start 
to drift together. That is the motion you want. The more they drift 
together the better. I try to reinforce the drift as best I can while 
carefully moving my view toward the images. The goal is to get the 
two images to merge.When they do, I keep staring at the merged 
images, the focus improves and the full three dimensional stereo 
effect snaps in sharply. The effect is striking and worth a little effort.



This pair is easier to fuse:

and this one is a little harder:



STERIOVISION



FOURTH DIMENSION



How to Visualize the Hypercube: Animation journal, volume 13/
Maureen Furniss.

Even though we cannot grasp the fourth dimension directly there 
are several ways to access it. All of the following methods were 
developed by Charles Howard Hinton. First, in order to visualize 
the hypercube it would be good to know its geometrical attributes. 
Compared to a cube which can be described geometrically as 
consisting of 8 vertices (0 dimensional object), 12 lines (1 dimen-
sional object), 6 faces (2 dimensional object) and the cube itself 
(3 dimensional object) the hypercube can be described as being 
made of 16 vertices, 32 lines, 24 faces, 8 cubes and 1 hypercube. 
One method to get an idea of the hypercube is to unfold it. Below 
you find a picture of an unfolded hypercube called a tesseract next 
to an unfolded cube for comparison: 

Whereas the cube unfolds into 2d space and is made of six 
squares the hypercube unfolds into 3d space and is made of 8 
cubes. Another way of visualizing a hypercube would be to project 
it from 4d space into 3d space. The next picture shows a projected 
hypercube: 



Here you can also see the 8 cubes. Clearly recognizable is the 
big cube with the smaller cube inside. There are also six cubes 
around the small one which connect it to the big one. Because 
of the projection they are distorted so they look like six pyramids 
with their apex cut off. All cubes have originally the same size but 
are distorted due to the projection. The small cube is farther away 
in kata direction (w-direction) from the big cube and the six other 
cubes connect the two cubes in a way four squares connect the 
nearest square with the farthest square in a projection of a cube 
onto a 2d surface. A 4d to 3d projection is quite similar to a 3d to 
2d projection. We are used to 3d projections because we see them 
all the time in pictures or in movies. In order to visualize depth in a 
3d projection on a 2d surface we use a vanishing point and make 
the objects farther away smaller. In the 4d projection into 3d space 
the objects that are farther away in kata direction are also shown 
smaller.





De vierde dimensie in de kunst.
ruimte en tijd in de geschriften van Severini, Vantongerloo, 
Mondriaan en Van Doesburg. (1990 Jong Holland nummer 3)

Theo Van Doesburgs ontmoeting met de vierde dimensie.

... Aan het einde van 1917 moet Van Doesburg van de vierde 
dimensie hebben geweten. Het kan natuurlijk zijn dat Mondriaan 
hem hiervan op de hoogte heeft gebracht, maar waarschijnlijker 
lijkt het dat Van Doesburg al eerder, door het lezen van Apollinaires 
boek, Les peintres Cubistes, met begrippen als de vierde dimensie 
en niet-Euclidische meetkunde in aanraking is gekomen. Apollinaire 
schrijft daar in paragraaf 3 dat het altijd de geometrie is geweest, 
die de regels van het schilderen bepaalde en dat tot dan toe de 
drie dimensies van de Euclidische meetkunde voldoende waren. In 
de nieuwe tijd echter, aldus Apollinaire, beperken de mensen van 
de wetenschap zich niet langer daartoe. Ook de schilders zijn zich 
als het ware door intuïtie, gaan bezighouden met de nieuwe 
mogelijkheden van ruimtemeting, aangeduid met de term ‘vierde 
dimensie’. De vierde dimensie schijnt aan de drie bekende 
dimensies te ontspringen. Zij is -nog steeds Apollinaire- de 
oneindige ruimte, in alle richtingen eeuwig. Zij geeft aan de 
objecten plasticiteit, dat wil zeggen de juiste verhoudingen. In 
tegenstelling tot vroeger hebben de schilders nù het oneindige 
heelal als ideaal. ...

... Ook in de geschriften kwam Van Doesburg over de vierde 
dimensie te spreken . Reeds in het aprilnummer van 1918 van 
De Stijl, in zijn antwoord op een daarin opgenomen brief van 
mejuffrouw Edith Pijpers, noemt hij dit begrip. Vervolgens duikt 
de vierde dimensie onverwacht op in een boekbespreking over 
‘Schoonheids- en liefdesmystiek’ van juli 1918. Daar staat: ‘In de 
mathematica worden de oude definities vernietigd. De euclidische 
definities voldoen niet meer aan onze motostereometrische eisen. 
Wij hebben behoefte aan meerdere ruimten en beschouwen onze 
driedimensionale wereld niet meer als het uitsluitend zijnde. (...) Zij 



is voor ons niet meer de werkelijkheid, maar slechts de projectie 
daarvan. Wij willen een 4-en over’t algemeen, n-dimensionale
werkelijkheid beeldend bepaald zien. ...

... Ongeveer een maand later betoogt hij in de serie ‘Grootmeesters 
der Beeldende Kunst’: ‘De mens, echter, als verschijningsvorm 
van het meest innerlijke, de Geest, kent geen voor, geen opzij, of 
achter, kent zelfs geen vast punt waaruit hij een afmeting zou 
kunnen bepalen. Vandaar dan ook, dat hij bij het verkunsten van de 
geest tot een moto-stereometrische uitdrukkingsvorm gedwongen 
zal zijn. Deze moto-stereometrische uitdrukkingsvorm zal in een 
drei-dimensionale wereld de verschijning betekenen der 
4-n-dimensionale wereld. Elke kunst, die meer gaf dan de 
waarschijnlijkheid ener 3-dimensionale wereld heeft tot deze 
verschijning in bovenbedoelde zin bijgedragen. Ook hier, bij 
voorbeeld door zijn spreken over het verdwijnen van begrippen als 
voor en achter, links en rechts in de vierde dimensie, lijkt van een 
directe beïnvloeding door Hinton sprake te zijn. Ubink heeft het er 
namelijk niet expliciet over. Het is daarom evengoed mogelijk dat bij 
de term ‘moto-stereometrische uitdrukkingsvorm’ niet uitsluitend 
gedacht moet worden aan een metaforisch gebruik van Ubinks 
idee van het, door rotatie in de vierde dimensie, omzetten van 
isomere moleculen, maar ook aan Hintons experimenten om, met 
behulp van de veranderingen met de tijd van vorm en kleur van een 
driedimensionaal object, de doorgang door onze ruimte van de 
hyperkubus, ‘het verschijnen’ van de vierdimensionale tesseract, te 
illustreren...



meetkunde en met name de 
vierde ruimtelijke dimensie 
gebruiken in de schilderkunst 
was dus van groot belang bij 
de leden van De Stijl en de 
geometrisch abstracten. Ook in 
mijn werk ligt dat aan de basis. 
vanuit de meetkunde en de 
vierde dimensie creeër ik mijn 
beeld. De 4de ruimtelijke 
dimensie in mijn werk als 
beeldingsmiddel. Doorheen de 
meetkunde en meetkunde ruim 
gezien wordt het beeld in mijn 
werk gecreërd. Meetkunde als 
beeldingsmiddel maar ook pure 
schilderkunst als 
onderwerp. Door het gebruik 
van deze meetkunde word de 
2dimensionaliteit van het doek 
benadrukt. Zelfs als ik het over 
de 4de ruimtelijke dimensie heb, 
wat onmogelijk juist weer te 
geven valt in 2 dimensies, 
benadrukt dit nog steeds het 
platte vlak in schilderkunst. We 
kunnen tenslotte alleen een idee 
scheppen van de 4de  ruimtelijke 
dimensie, alleen een vervormde 
projectie ervan is mogelijk.
Deze meetkundige vorm blijft 
neutraal en geeft de 
mogelijkheid de aandacht op 
de schilderkundige techniek en 
oplossing te richten. Een strakke 
meetkundige vorm, vanuit een 

dimensie die in het princiepe 
een kloof heeft met het 
2dimensionale vlak van het doek 
geeft mij juist de mogelijkheid 
deze confrontatie van de 
2dimensionaalheid aan te gaan. 
Theoretisch gezien bevinden 
zich heel wat berekeningen 
tussen deze dimensies. De 
2dimensionale wereld als ook 
de 3dimensionale wereld 
waarin wij ons bevinden kan 
deze dimensie niet waarnemen 
maar als beeldingsmiddel 
doorheen de schilderkunst kan 
dit toch een plaats krijgen.
Van de 4de dimensie naar de 
2de dimensie van hypercubes 
naar QR-codes. Rechte lijnen 
en geometrische vlakken als zo 
neutraal mogelijk 
beeldingsmiddel om een 
zoektocht doorheen de 
schilderkunst te ontdekken. 
achter al deze vormen kan noch 
een hele wereld schuilgaan, 
maar uiteindelijk krijgen ze toch 
een oplossing op het 
2dimensionale doek. 
Onafhankelijk van wat er 
allemaal kan achter schuilgaan.



Voor een nieuwe wereld, Georges Vantongerloo 
Bewegingen in de hyperruimte: het binneste van de 
beeldhouwkunst.

... Vantongerloo maakte voor het eerst kennis met de hyperruimte 
via een brief van Van Doesburg die is verstuurd op 7 juni 1918. 
In deze brief leverde Van Doesburg kritiek op de schetsen van de 
beeldhouwer voor zijn eerste abstracte sculpturen en adviseerde hij 
hem een voorbeeld te nemen aan Archipenko. Van Doesburg 
schrijft dat Mondriaan een intuïtief inzicht heeft in datgene wat over 
tijd en ruimte beschreven staat in de teksten van de 
kunstenaar Gino Séverini (1883-1966), de niet-Euclidische 
wiskundige poincaré en in het Essai sur l’hyperspace: Le Temps, 
la matière et l’énergie van de wiskundige Maurice Boucher. In de 
werkelijkheid kende Mondriaan de vierde dimensie uit occulte 
bronnen, maar distantieerde hij zich van het idee. Vantongerloo 
kwam welliswaar voor het eerst in aanraking met dit onderwerp via 
een tamelijk lang citaat uit Bouchers boek in Van Doesburgs brief, 
maar hij ging er niet meteen mee aan de slag. Toen hij die zomer 
werkte aan de constructies in een bol, richte hij zijn aandacht op 
Schoenmakers. In 1919 had Vantongerloo het boek van Boucher, 
een gerenommerde wiskundige, waarschijnlijk gelezen en de 
verschillende afbeeldingen van hyperkubussen in zijn boek gezien. 
Vantongerloo’s vorm is niet de tesseract die Malevich en Van 
Doesburg later gebruikten en die eruit ziet als een opengevouwen 
door (doorgaans onjuist weergegeven), maar waarschijnlijk een 
hyperkubus van vijf dimensies ofwel een penteract, te oordelen 
naar de uit veelvoud van gefacetteerde reeksen, knooppunten die 
passen binnen de grotere doos. 
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