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Peter Beyls  
in conversation with  

Francesca Franco

Learning from 
the unknown

This interview with Peter Beyls, 
conducted by Francesca Franco in 
Ghent, Belgium, on 21st-23rd August 
2018, explores how generative and 
systems art, combined with research 
into computational methods, 
concepts and models such as expert 
systems, cellular automata, rewrite 
systems, artificial life and distributed 
agencies influenced his art practice.

In haar gesprekken met Peter Beyls 
tussen 21 en 23 augustus 2018 in 
Gent tracht Francesca Franco te 
achterhalen hoe generatieve en 
systeemkunst, in combinatie met 
onderzoek naar rekenmethodes, 
concepten en modellen zoals ex-
pertsystemen, cellulaire automaten, 
grammatica, artificieel leven en distri-
buted agencies, Beyls’ kunstpraktijk 
hebben beïnvloed.

Leren van het 
onbekende
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Francesca Franco (FF): Ik ben gefascineerd 
door de enorme omvang en verscheidenheid 
van uw oeuvre, over een periode van meer 
dan 45 jaar. Laat ons beginnen met een werk 
uit 1984, getiteld EWA [!""#$ 1]. Kun je hier wat 
meer over vertellen? Wat was de belangrijkste 
inspiratiebron en welk model ligt aan de basis 
van de compositie?

Peter Beyls (PB): Het werk heet EWA, een 
verwijzing naar mijn derde naam, Evarist. EWA 
is een expertsysteem: een formulering van 
enkele regels code die voldoende precies zijn 
om voor mij toereikende betekenis te dragen. 
De code genereert een bepaald visueel 
resultaat – in een bepaalde visuele taal, zou 
je kunnen stellen – een coherent visueel 
statement.

FF: Interessant is ook dat het werk bestaat uit 
vier afzonderlijke stukken. Beschouw je elk 
stuk als een variatie op eenzelfde thema?

PB: Het hebben over variaties betekent dat 
je uitgaat van een achterliggend kernbeeld, 
maar dat is hier niet het geval. Vaak ligt een 
bepaald ambigu idee aan de basis: er zijn 
alleen maar enkele regels, er is alleen abstrac-
tie. Het idee wordt geactiveerd via implemen-
tatie in een computerprogramma. Dit geeft 
dan een resultaat dat het gedrag van die code 
reflecteert over een bepaalde tijd. Je hebt aan 
de ene kant dus een aantal regels, en aan de 
andere kant een generator van willekeurige 
getallen die je kunt beschouwen als bron van 
energie. Die willekeur wordt hier niet gebruikt 
als visueel component op zich, het is eerder 
een middel om de regels in het programma 
te activeren. Beschouw het als een machine, 
of een auto misschien: eerst ontwerp je de 
wagen, daarna voorzie je die van brandstof 
om die te starten. Bij willekeurige energie 
activeert de willekeur het systeem en dwingt 
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Francesca Franco: I am fascinated by your 
very rich and varied production that spans 
over 45 years. I’d like to start with one of your 
works from 1984, entitled EWA [!"#$% 1]. Can 
you tell me more about it in terms of what the 
main inspiration was and what the computa-
tional aspects that generate its composition 
are?

Peter Beyls: The title is EWA, referring to my 
third name Evarist, which corresponds to the 
male version of the name Eva, which I happen 
to like. EWA is an expert system in a sense 
that it is a formulation of rules that I consider 
sufficiently sophisticated to carry meaning for 
me as an artist, so they generate a particular 
visual output – within a particular language 
you can say – a coherent visual statement.

FF: What interests me in this work is also 
the fact that it is made out of four individual 

pieces. Do you consider each individual piece 
as a variation from a single theme?

PB: If we talk about variations it means 
we imagine starting off from a core image, 
however, here there is no such image. Quite 
often, everything starts from some ambiguous 
idea then, we have only rules and there is 
only abstraction. We activate the instigating 
idea by running its implementation in a given 
computer program, the activity resulting in a 
kind of residue documenting its behavior over 
time. So, on the one hand we have a partic-
ular collection of rules, on the other hand we 
have a random number generator thought 
of as a source of energy. Randomness is 
not used as a visual component, rather it is 
used to activate the rules in the program. 
You consider it like a machine, or maybe a 
car, so you design the car and then you put 
gas in the car in order to activate it. Random 
energy is a very similar concept. Randomness 

[1] EWA, 1984, algorithmic drawing, matrix print transferred to paper, watercolor
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het een deel van zijn aanvankelijk verborgen 
potentieel te onthullen.

FF: Dus de vier werken beginnen eigenlijk 
allemaal vanuit het niets?

PB: Dat klopt. We starten met een leeg vel 
papier. De eerste stap is willekeurig want er 
is nog helemaal niets om naar te verwijzen. 
Maar vanaf dat er één item is, ontstaat er 
geschiedenis waarmee het programma reke-
ning houdt bij de planning van verdere acties. 
Dat wil zeggen dat op hetzelfde moment 
dat de tekening wordt gegenereerd er een 
database wordt aangemaakt. Na een paar 
minuten kan het programma deze database 
aanspreken en bevragen: ‘Wat heb ik hiervoor 
al gedaan, moet ik daar iets aan toevoegen, 
moet ik iets nieuws maken, moet ik terug naar 
de locatie waar ik begon of moet ik op zoek 
naar een lege ruimte?’ Al deze verschillende 
strategieën kun je beschouwen als concurre-
rende alternatieven om actie te ondernemen, 
een fenomeen dat formeel bekend staat als 
actie-selectie. Alle beschikbare opties worden 
voortdurend geëvalueerd en afhankelijk van 
een aantal bepalingen wordt de volgende 
actie geselecteerd. Zo ontstaat er complexiteit 
omdat de regels op elkaar inwerken. Soms 
zelfs in die mate dat er tegenstrijdigheden 
ontstaan in het programma die de program-
meur oorspronkelijk niet had voorzien.

FF: Betekent dit dat elk stuk uniek is?

PB: Ze zijn inderdaad uniek omdat ze allemaal 
een verschillend pad volgen. Het traject van 

hun gedragingen is steeds verschillend, wat 
leidt tot steeds andere picturale datasets, die 
dan weerspiegeld worden in verschillende 
visuele eindresultaten.

FF: En toch hebben ze een bepaald consis-
tent element, alsof ze tot dezelfde familie 
behoren. Hoe zou je dit verbindende element 
omschrijven?

PB: Het verbindende element is het program-
ma zelf. Het zijn de regels en bepalingen en 
hoe die op elkaar inwerken. Juist uit deze 
interacties ontstaat de complexiteit. Structure-
le complexiteit is dus niet expliciet ontworpen, 
ze volgt impliciet uit de aard van de eigenlijke 
regels.

FF: Kun je een voorbeeld geven van zo’n 
bepaling in dit programma?

PB: Wel, neem bijvoorbeeld de minimale of 
maximale afstand tussen twee elementen. Of 
de maximale dichtheid op een bepaalde plek. 
Vormen worden steeds gecreëerd op het 
moment zelf, bijvoorbeeld op basis van een 
variabele mate aan gelijkenis. Maar vormen 
kunnen zichzelf ook kopiëren en daarbij 
kunnen mutaties optreden. Een programma 
bestaat standaard uit veel functies, en het 
bereik van de gedragingen van elk van die 
functies wordt bepaald door een verzameling 
parameters. Je kunt je dus voorstellen dat – 
door de schommelende parameters en inter-
actie tussen de functies – complex gedrag 
ontstaat.
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triggers the system, forcing it to reveal some 
of its initially hidden potential.

FF: So, all these four works, they all start from 
zero?

PB: They do. First of all, we start from a blank 
sheet of paper. The first step can be anything 
because there is nothing to refer to. Once 
we have one item, the program considers its 
recent history in planning future actions. So 
while the drawing is being generated, a da-
tabase being created, so after a few minutes 
the program might access the database and 
will ask: “what have I done before?”, “should 
I add something to what I already have?”, 
“should I do something new?”, “should I go 
back to the location where I started or should 
I look for an empty space?”. All of these strat-
egies are considered competing alternatives 
for taking-action – a problem formally known 
as action-selection. All available options are 
continuously being evaluated and, according 
to global constraints, the next action is 
selected. Complexity emerges because rules 
interact; sometimes they might even suggest 
contradictory requirements that were not 
anticipated by the programmer.

FF: Does that mean that each piece is 
unique?

PB: They are unique because they all follow 
different routes; the behavioral trajectories 
are different, and they end up in a different 
pictorial dataset being reflected in a distinc-
tive visual final result.

FF: Despite this though they have an element 
of consistency, as if they belong to the same 
“family”. So how would you describe this 
cohesive element?

PB: It’s the program itself. It is the rules and 
the constraints, and how they interact. And 
from these interactions you get emergent 
complexity; therefore, structural complexity 
is not designed explicitly, it follows implicitly 
from the nature of the actual rules.

FF: Can you give me an example of a con-
straint included in this program?

PB: Well, for instance what the minimum or 
maximum distance between any two ele-
ments is. Or the maximum density at a partic-
ular spot. Shapes are being created on the fly 
constrained, for example, by variable degrees 
of similarity. Shapes may also copy them-
selves, with mutations. Typically, a program 
consists of a fairly large number of functions, 
the behavioral scope of every function being 
conditioned by a particular set of parameters. 
One can easily imagine complex behavior 
to issue from many interacting functions in 
parallel to fluctuating parameters.

FF: This sounds like a very structural way 
of dealing with software. Is this true in your 
actual practice?

PB: Actually, it might offer the impression of 
appearing very structural, however essential-
ly, it is an extremely intuitive way of dealing 
with software. Many professionals, including 
many artists, hope to find logic, structure and 
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FF: Dit klinkt als een behoorlijk structurele 
manier van omgaan met software. Is dit ook zo 
in de praktijk?

PB: Het lijkt misschien allemaal heel structu-
reel, maar in wezen is het een heel intuïtieve 
manier van omgaan met software. Veel pro-
fessionals, waaronder ook veel kunstenaars, 
speuren in software naar logica, structuur en 
determinatie. Bij mij werkt het andersom: ik 
beschouw software graag als een soepele 
methodiek, een vloeiend medium waarmee 
je kan improviseren en speculeren met de 
componenten van de computertaal zelf – we 
benoemen de methode als speculative com-
puting. Bovendien zit er in elke individuele 
programmeertaal een zekere esthetische 
affiniteit die verder gaat dan de te verwach-
ten voor de hand liggende rekenkundige 
functionaliteit.

FF: Hoe zou je je creatieve proces 
omschrijven?

PB: Ik droom van abstract gedrag en bedenk 
conceptuele machines die de kenmerken van 
dit gedrag belichamen. Ik richt me dus niet op 
structurele resultaten, ideeën evolueren juist 
door de verschillende vormen waarin gedrag 
zich uit. Soms raak je geïnspireerd door 
voorbeelden in de natuur, zoals een voorbijt-
rekkende wolk. In principe kan dat zowat alles 
zijn. Als dit idee eenmaal geïmplementeerd is 
in het programma, kun je het fysiek activeren 
en wordt het als het ware een pragmatische 
particuliere realiteit. Op dit punt antwoordt 
het programma en onthult het aan de pro-

grammeur dikwijls onvoorziene functionaliteit. 
Programmeren als kunstvorm kun je dan ook 
vaak beschouwen als een strategie van es-
thetische introspectie, je leert jezelf kennen. 
Door het programmeren krijg je feedback 
over wie je bent, wat je doet, waar je bent, dat 
soort vragen. Volgens mij heeft een schilder 
vergelijkbare ervaringen maar dan met verf 
als medium. Een belangrijk verschil tussen 
een schilderij en mijn soort werk is dat de 
esthetische besluitvorming inherent vervat 
zit in het medium zelf: het programma is een 
actieve entiteit die zich ontwikkelt buiten de 
kunstenaar om. Daarom ben ik ook erg geïn-
teresseerd in de psychologie en cognitieve 
dimensies van het programmeren: wat zijn de 
échte opties van het programmeren en wat 
zijn daarvan de existentiële grenzen?

FF: Even terug naar dit werk, EWA. Kun je 
me vertellen hoe je deze kwesties hierin 
onderzoekt en hoe ze uiteindelijk een reeks 
processen activeren die het uiteindelijke werk 
genereren?

PB: De grote onderzoeksvraag die aan de 
basis ligt van dit werk heeft te maken met het 
geheugen omdat het programma geleidelijk 
een geschiedenis van zijn fragmentarische 
activiteit opbouwt. Het begint vanaf nul en 
ontwikkelt voor elke aparte tekening een 
online sequentiële database. Zo vergelijkt 
het geleidelijk aan verschillende factoren 
met elkaar, zoals de beschikbare ruimte, de 
beschikbare acties en de huidige complexiteit 
van de evoluerende geschiedenis.
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determination in software. In my practice, it 
works the other way around; I like to consider 
software as a fluid system, a flowing medium 
where I can improvise and speculate with the 
components of the computer language itself, 
what I refer to as speculative computing. 
In addition, every individual programming 
language implies particular aesthetic 
affinities beyond its obvious computational 
functionality.

FF: So how would you describe your creative 
process?

PB: I dream of abstract behavior and invent 
conceptual machinery embodying features 
of this intended behavior. So, I do not con-
template by targeting structural results, ideas 
evolve by considering various types of active 
behavior. Sometimes you get inspired by 
examples in nature, like a cloud passing by… 
basically, it can be anything. Once the idea 
implemented, one can activate it in a tangible 
way – it becomes a pragmatic private reality, 
so to speak. At this point, the program talks 
back to the programmer, typically revealing 
unintended functionality. Consequently, 
we might think of programming for art as 
a strategy of aesthetic introspection. You 
get to know yourself. Through the act of 
programming I get feedback on who I am, 
what I do, where I am, all these questions… I 
imagine a painter to have similar experiences 
using paint as a medium, but the difference 
between a painting and my kind of work is 
that the activity is inherently embedded in 

the medium, the program is an active entity 
in itself progressing external to the artist. 
Accordingly, I am very interested in the 
psychology of programming and the cognitive 
dimensions of programming: what are the 
true options and what are the existential limits 
to programming?

FF: Going back to this particular work; EWA, 
can you tell me how you explore these 
questions and how they eventually activate 
a series of processes that generate the final 
work?

PB: Well, specifically concerning this work, 
there was one major research question hav-
ing to do with memory, because the program 
gradually builds a memory of its fragmentary 
activity. It starts from scratch and it builds an 
online sequential database for every single 
drawing, so it gradually compares the avail-
able space for instance, the available actions 
and the current complexity of the online 
database.

Reasonably speaking, a new piece does not 
start off from a clear-cut idea, the actual idea 
develops as a side effect of programming 
itself, so it’s like creating a drawing a sketch 
by hand – in the end, a final target might 
crystallize as a consequence of the embodied 
activity afforded by the physical drawing 
medium. I consider a simple pencil to be a 
most sophisticate medium, it is interactive 
since it relates beautifully and gracefully to 
the physicality of my hand – no computer can 
do that!
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Of course, any computer language provides 
a typical feel and interface – distinct 
instructions, loops, variables, definitions and 
functions; a collection of basic building blocks 
and one develops strategies from there. Com-
putational paradigms, like rewrite rules, or 
expert systems and cellular automata, rewrite 
grammars, distributed agent systems… these 
are all approaches I have explored to figure 
out their implied generative potential.

FF: Can you tell me more about this process 
as applied to this particular work?

PB: The creation of the first version of EWA 
in 1984 was in fact – to paraphrase Wayne 
Shorter – a major footstep, because before 
I was doing abstract grid-based work. 
With EWA the grid was gone, it was a new 
direction moving on from abstract procedural 
systems towards knowledge-based systems 
incorporating aspects of human-informed 
creative decision making.

FF: Can you show me some of the grid-based 
works to compare them?

PB: Sure. This [!"#$% 2] is based on a so-
called finite state machine (FSM), a particular 
computational model I was working with in 
the mid 1980’s. Actually, the FSM was con-
ceived of as an abstract calculator computing 
results from random beginnings and feeding 
the output back into the machine as input 
for the next cycle – the machine would loop 
producing complex wave-like behavior over 
time. I used a particular hatching technique 

for drawing parallel lines into squared 
surfaces, incidentally, a technique I learned 
from my late friend Julian Sullivan while at 
the Slade in London a few years earlier. I 
choose to use red ink, this probably echoes 
my frequent visits to the Tate Gallery to 
study Barnett Newman, Mark Rothko and the 
whole post-painterly abstraction – work that I 
learned to love and assimilate in my personal 
adventures.

< [2] Untitled (FSM), plotter drawing, red ink/paper
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Een nieuw werk begint dus niet met een 
duidelijk en concreet idee, het eigenlijke idee 
ontwikkelt zich als een neveneffect van het 
programmeren zelf. Vergelijk het met wan-
neer je een tekening maakt met je hand. Een 
tekening die materialiseert is het resultaat van 
een belichaamde activiteit mogelijk gemaakt 
door het fysieke tekenmedium. Ik beschouw 
een eenvoudig potlood dan ook als een ge-
avanceerd interactief medium omdat het zich 
moeiteloos verbindt met de lichamelijkheid 
van mijn hand. Dat is iets wat geen enkele 
computer kan!

Natuurlijk heeft elke computertaal wel een 
bepaald karakter en een eigen interface: 
eigen instructies, loops, variabelen, definities 
en functies. Een eigen verzameling basis-
bouwstenen waaruit de strategieën worden 
ontwikkeld. Computerparadigma’s zoals het 
herschrijven van regels, expertsystemen en 
cellulaire automaten, generatieve grammati-
ca’s, systemen van distributed agencies: het 
zijn benaderingen die onderzocht werden 
teneinde hun impliciet generatief potentieel te 
achterhalen.

FF: Kun je iets meer vertellen over dit proces 
zoals je het hebt toegepast op dit werk?

PB: De creatie van de eerste versie van EWA 
in 1984 was in feite – om Wayne Shorter te 
parafraseren – een belangrijke footprint, een 
grote stap, want daarvoor was ik hoofdzakelijk 
begaan met abstracte rasterstructuren. In 
EWA is geen sprake meer van zo’n raster, een 
nieuwe richting werd ingeslagen – het werk 

evolueerde van abstracte procedurele syste-
men naar kennis-gebaseerde systemen met 
daarin een formulering van een beperkt aantal 
aspecten van menselijke creativiteit.

FF: Kun je me enkele van die rasters tonen om 
ze te vergelijken?

PB: Zeker. Dit werk [!""#$ 2] is gebaseerd op 
een zogenaamde Finite State Machine, een 
computationeel model waarmee ik halverwe-
ge de jaren 80 werkte. Eigenlijk was het een 
soort abstracte rekenmachine die de resulta-
ten van een willekeurig begin berekende en 
de gegenereerde output weer in de machine 
invoerde als input voor de volgende cyclus. 
Door die lussen vertoonde de machine na 
een bepaalde tijd een reeks van complexe 
golfachtige gedragingen. Ik gebruikte daarbij 
een tekentechniek om parallelle lijnen te 
trekken in vierkante vlakken, een techniek die 
ik overigens heb geleerd van mijn inmiddels 
overleden vriend Julian Sullivan, jaren gele-
den in de Slade School of Art, Londen. Ik koos 
voor rode inkt, vermoedelijk als gevolg van 
mijn frequente bezoeken aan de Tate Gallery 
om er het werk te bestuderen van Barnett 
Newman, Mark Rothko en het geheel van 
de postpainterly abstraction. Dit soort werk 
heb ik leren waarderen en assimileren in mijn 
persoonlijke avonturen.

[2] U%&'&#"$ (FSM), plotter drawing, red ink/paper >
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[3(] O)&'*%+ series, untitled, 2010
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Maar wat het raster betreft: er zijn nog andere 
van die families, zoals de reeks OPTIONS, een 
aanzienlijke reeks gebaseerd combinatorische 
exploraties van een klein aantal opties zoals 
een verzameling kleuren. Beschouw [!""#$
3a] dat alle mogelijke combinaties van exact 
36 kleuren tonen van drie kleuren,  elkaar 
overlappend in een 3x3 raster. De afbeelding 
[!""#$ 3b] toont een gelijkaardig werk waarbij 
de individuele kleuren corresponderen met 
een verschillende lijndensiteit in een zwart/wit 
tekening. Het OPTIONS-algoritme komt re-
gelmatig terug en is ontstaan begin jaren 90. 
Oorspronkelijk als een strategie voor de ont-
wikkeling van abstracte visuele talen waarbij 
een visueel statement resulteert wanneer alle 
componenten van de woordenschat zichtbaar 
worden. Bijgevolg, deze benadering resoneert 
sterk met het idee van database exploratie.

But as for the grid, we have other relevant 
families like the OPTIONS series, all based on 
exhaustive explorations of a small number of 
color configurations. Consider [!"#$% 3a] – it 
shows all possible combinations (exactly 
36) of 3 colors overlapping in a 3 by 3 grid, 
[!"#$% 3b] shows a similar work where indi-
vidual colors correspond to different hatching
distances in the black-ink pen drawing. The 
options-algorithm is a recurring approach 
first developed in the early1990s, initially 
conceived as a strategy to develop abstract 
languages; a visual construction results from 
the expression of all implicit tokens of the 
actual language. Consequently, it also relates 
strongly to the notion of database exploration 
and the creation of art by way of a strictly 
confined private database.
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FF: Wat mij opvalt is, dat al deze computerge-
maakte werken iets heel organisch uitstralen. 
Werd jij op de een of andere manier geïnspi-
reerd door de natuur?

PB: Jawel, heel wat algoritmes zijn enorm 
geïnspireerd door de natuur...

FF: Hoe combineer je natuur en machines in 
je kunst?

PB: Er zijn twee manieren om inspiratie op 
te doen. De ene is modellen in de natuur te 
bestuderen, de andere is te vertrouwen op je 
eigen fantasie. De tekeningen die ik zojuist liet 
zien lijken organisch, al het was helemaal niet 
mijn bedoeling iets organisch te creëren. Ze 
zijn gewoon het gevolg van algoritmische acti-
viteit en ik accepteer het resultaat. Een van de 
redenen van dergelijke organische kwaliteiten 
is waarschijnlijk dat de algoritmes recursief 
zijn, ze bouwen dus voort op zichzelf – [!""#$
4] toont resultaten van het programma Sket-
ches in de versie van 2016. Dit programma 
genereert families van unieke tekeningen die 
allemaal binnen het bereik liggen van hun 
eigen gedragsniche.

FF: What I find captivating is that all these 
computational generative works have an 
organic feel. Where they in any way inspired 
by nature?

PB: Indeed, quite a few algorithms are very 
much inspired by nature…

FF: So how do you combine nature and 
machinery in your art?

PB: Well, I only see two alternatives for get-
ting inspiration. One way is to look at models 
in nature, and one is to rely on your individual 
imagination. The drawings that I just showed 
you appear organic however, it was not my 
intention to create something organic at all, 
the outcome is a consequence of algorithmic 
activity and I accept the result. I think one of 
the reasons why organic qualities emerge is 
because the algorithms are recursive, so they 
build on themselves and that is what you get. 
[!"#$% 4] shows incarnations of my Sketches
program in 2016, the program creates families 
of unique drawings all confined within the 
scope of its private behavioral niche.
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[4]: A#($$'% v1 (Sketches program) 2016, unique inkjet prints
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[5]: RPX, blue ink drawing 1974
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FF: Als we het hebben over kleur, hoe wordt 
die precies geselecteerd? Wordt die willekeur-
ig toegewezen?

PB: Kleur is een kwestie van beschikbaar-
heid en keuze. Zo had ik in 1974 alleen maar 
blauwe pennen, andere kleuren waren niet 
beschikbaar, dus maakte ik een reeks blauwe 
tekeningen [!""#$ 5]. In latere rasters, toen er 
meer kleuren beschikbaar waren, vertegen-
woordigden de kleuren letterlijk een bepaalde 
algoritmische activiteit. Bijvoorbeeld in het 
werk met cellulaire automaten weerspiegelen 
specifieke toestanden in de automaat zich in 
bepaalde kleuren [!""#$ 6].

FF: Esthetisch zie ik enkele overeenkomsten 
tussen deze werken en Frieder Nake’s iconi-
sche Matrix Multiplication uit 1968. Lijken deze 
werken alleen visueel op elkaar of is er ook 
een dieper wiskundig verband?

PB: Het oeuvre van Nake is van baanbrekend 
historisch belang. Mijn werk daarentegen 
volgt geen specifiek wiskundig proces, ik ben 
trouwens helemaal niet goed in wiskunde. 
Hoewel de resultaten misschien op elkaar 

lijken vertrok ik in mijn werk van een heel 
andere invalshoek en ook met een andere 
oriëntatie. Bij Matrix Multiplication lijkt de 
methodologie te vertrekken vanuit expliciete 
mapping, de structurele strategie is onder-
bouwd door wiskundige discipline.

Het is interessant om even stil te staan bij 
het verschil tussen expliciete en impliciete 
algoritmes. Expliciete algoritmes zorgen voor 
een accurate visualisatie van een bepaal-
de formule of procedure in een eenduidig 
definitief resultaat. Impliciete algoritmes 
daarentegen zijn gedistribueerde systemen 
die bestaan uit een kritische massa aan reken-
kundige componenten: die zijn op zich heel 
eenvoudig, maar als je er veel hebt en je laat 
ze lokaal op elkaar reageren, ontstaat er een 
globale complexiteit. Een vorm van structurele 
complexiteit die voortkomt uit in wezen onge-
plande activiteit. Bij het schrijven van nieuwe 
programma’s haalde ik lange tijd mijn inspira-
tie en informatie uit concepten en onderzoek 
in gedistribueerde artificiële intelligentie, zoals 
je bijvoorbeeld terugvindt in het agents-para-
digma ontwikkeld door Marvin Minsky.
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FF: Talking about color, how is it selected? Is 
it assigned randomly?

PB: Color is a matter of both availability and 
choice. For example, in 1974 I only had access 
to blue pens, I could not get any other color, 
so I made all these blue drawings [!"#$% 5]. 
In later grid-based work, when more colors 
became available, particular colors repre-
sented values literally reflecting particular 
algorithmic activity. For example, when work-
ing with cellular automata, specific states in 
the automaton connect with particular colors 
[!"#$% 6].

FF: Aesthetically speaking, I can see similari-
ties between these works and Frieder Nake’s 
iconic Matrix Multiplication (1968). Do these 
works share only a visual similarity or is there 
a deeper mathematical connection between 
these works?

PB: Nake’s work is of pioneering historical 
significance. However, my work does not 
follow a discourse inspired by mathemat-
ical reasoning, I am not good at all with 
mathematics. Although the results might 

look vaguely similar, my work started from a 
completely different point of view and with 
a different orientation. Matrix Multiplication 
suggests a methodology of explicit mapping; 
a structural strategy underpinned by mathe-
matical rigor.

It is interesting to consider the difference 
between explicit and implicit algorithms. 
Explicit algorithms provide a straightforward 
visualization of a particular formula or proce-
dure into a unified definitive result.

Implicit algorithms on the other hand, are con-
ceived of as distributed systems consisting of 
a critical mass of computational components 
– they are simple in themselves, but if you 
have many of them and have them interact 
locally, global emergent complexity is about 
to happen – a form of structural complexity 
yielded from basically unplanned activity. 
My approach for writing new programs has 
been inspired and informed for a long time by 
concepts and research in distributed artificial 
intelligence, for example as found in the 
agents’ paradigm as introduced by Marvin 
Minsky at the time.

[6]: C"##,#(- automaton
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FF: I can see your work from this period as 
highly inspired by improvisation. Do you 
have any examples that you’d like to take me 
through that include improvisation as a key 
element in the composition?

PB: Things can start from a simple hint, 
like considering a shape on top of another, 
thinking of stacked shapes – multiplicity 
creates complexity. The notion of complexity 
is a tricky one, also complexity is definitely 
not a goal in itself. In addition, complexity is 
a concept of infinite dimensionality. When 
considering complexity from an aesthetics 
point of view, we understand that meaning 
arises from a mysterious mix of conceptual 
and materialist preoccupations, and countless 
forces we are not even aware of.

Nonetheless, let’s consider the drawings in 
[!"#$% 7], starting from a limited-surface grid 
layout, a specific number of square shapes of 
specific size and specific color are drawn, in 
the end, empty square spaces are filled with 
a specific color. Pen hatching generates an 
unanticipated mix of bright colors.

FF: Some works look more fluid, open and 
dynamic while some look more structural and 
organized. What’s the reason behind that, in 
terms of how you build them?

PB: My work develops from a working 
strategy I refer to as conceptual navigation. 
Metaphorically speaking, it is basically a 
journey through time and space. The journey 

FF: Het werk uit deze periode lijkt me voor 
een groot deel geïnspireerd door improvisatie. 
Zijn er nog voorbeelden waarbij improvisatie 
aan de basis van de compositie ligt?

PB: Een eenvoudige aanwijzing kan al vol-
staan om iets in gang te zetten, zoals het idee 
van de ene vorm bovenop een andere, gesta-
pelde vormen. Veelvoud creëert complexiteit. 
Het begrip complexiteit is lastig, complexiteit 
is immers zeker geen doel op zich. Het is bo-
vendien een concept van oneindige dimensi-
onaliteit. Als je complexiteit beschouwt vanuit 
esthetisch oogpunt, begrijp je dat de beteke-
nis voortkomt uit een mysterieuze combinatie 
van het conceptuele en het materialistische, 
samen met talloze krachten waar we ons niet 
eens bewust van zijn.

Maar laten we eens kijken naar de tekeningen 
in [!""#$ 7]: in een rasterstructuur met be-
perkte oppervlakte wordt een bepaald aantal 
vierkante vormen van bepaalde grootte in 
een bepaalde kleur getekend. Op het einde 
worden eventueel lege vierkante ruimtes in-
gekleurd. De gebruikte hatching techniek, het 
tekenen van parallellijnen met een specifieke 
densiteit, en het tekenen over twee hoeken 
genereert een subtiele kleurenmengeling 
vanuit een beperkt aantal basiskleuren.

FF: Sommige werken zien er vloeiender, 
opener en dynamischer uit, terwijl andere er 
meer structureel en georganiseerd uitzien. 
Wat is daarvan de reden, hoe ontwikkel je die 
precies?
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[7] U%&'&#"$ 1990, plotter drawings, ink on paper
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becomes operational in my personal search 
space. Then, a particular work reflects a 
trajectory, providing a tangible result of a 
particular explorative activity. In addition, 
different computational paradigms provide 
distinctive generative options.

Also, technically speaking, it’s sometimes 
difficult to compare works from different peri-
ods, because they were done using different 
languages and different computer hardware. 
For example, in the beginning it was extreme-
ly difficult to find access to a computer, but I 
was lucky to find a Hewlett-Packard desktop 
computer at Ghent University, it had no 
display. However, one could scroll through 
the program and inspect a single line of code 
at the time seen as a string of electronic 
characters.

So remarkably, the digital medium does not 
suggest a neutral playground, given particular 
affordances and constraints, we definitely 
develop a subjective and delicate relationship 
with machines – this in itself strongly informs 
our programming activity.

FF: I’m fascinated by the variety of concepts 
you’ve explored and the amount of works 
you’ve created over these past 45 years. How 
would you describe your creative process?

PB: I create “families” of works staring from 
different points of view. The OPTIONS 
series mentioned before is a prime example, 
but let’s consider the grammar-based 

series of small drawings entitled Grammars 
(1976-1979). I got very interested in the 
linguistic concept of grammar after reading 
an introductory book on Chomsky by Eric 
Lyons. Without going into detail, grammars 
develop from two things; a specific abstract 
vocabulary and a number of so-called rewrite 
rules. Rules describe how a kind of abstract 
text is generated by applying the rules on 
the current output. In essence, a grammar 
is a complexity amplifier, it creates complex 
structures from the specification of simple 
rules [!"#$% 8].

Another example is major series of grid-based 
drawings, all exploring the comprehensive 
set of permutations of a hand-designed core 
structure – a small construction confined 
within the space of a micro-grid of either 3 by 
3 or 4 by 4 cells. As you can see, macroscopic 
impressions emerge from the interactions of 
neighboring cells. A wide range of drawings 
appear, however they all follow from the very 
same algorithmic thinking [!"#$% 9].
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[8] G-(..(-+ (1976-1979), plotter drawings
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PB: Het werk ontwikkelt zich vanuit een werk-
strategie die ik benoem als conceptual na-
vigation. Metaforisch gezien is het een soort 
reis door tijd en ruimte en vooral een reis in 
mijn persoonlijke zoekruimte. Elk specifiek 
werk is de weergave van een ander traject en 
verschaft een tastbaar resultaat van een be-
paalde verkennende activiteit. Daarnaast leve-
ren verschillende rekenkundige paradigma’s 
originele generatieve keuzemogelijkheden.

Technisch gezien is het niet evident om werk 
uit verschillende periodes met elkaar te 
vergelijken, omdat ze zijn gemaakt in verschil-
lende programmeertalen en op verschillende 
computer hardware. Zo was het in het begin 
bijzonder moeilijk om toegang te krijgen tot 
een computer. Gelukkig vond ik een Hewlett 
Packard desktop computer aan de Universiteit 
Gent, weliswaar zonder beeldscherm. Maar je 
kon wel door het programma scrollen en de 
code regel per regel doornemen in de vorm 
van een string elektronische karakters.

Opvallend genoeg creëert het digitale me-
dium geen neutraal speelveld gezien de 
verscheidenheid aan mogelijkheden en be-
perkingen. We ontwikkelen duidelijk een heel 
subjectieve en delicate relatie met machines 
wat de programmeeractiviteit zelf concreet 
beïnvloed.

FF: Ik vind het fascinerend dat je zoveel con-
cepten hebt onderzocht en zo gigantisch veel 
werk hebt gecreëerd in de afgelopen 45 jaar. 
Hoe zou je je creatieve proces omschrijven?

PB: Families van werken ontstaan en die 
vertrekken vanuit uiteenlopende invalshoe-
ken. De eerder besproken OPTIONS-reeks is 
hiervan een goed voorbeeld. Maar misschien 
moeten we het ook eens hebben over Gram-
mars (1976-1979), een reeks kleine tekeningen 
gemaakt op basis van grammatica. Ik raakte 
geïnteresseerd in het taalkundig concept van 
de grammatica na het lezen van Eric Lyons’ 
inleidend boek over Chomsky. In essentie ont-
staat grammaticale expressie uit twee elemen-
ten: een specifieke abstracte woordenschat 
en een aantal zogenaamde herschrijfregels. 
De grammatica beschrijft hoe een soort 
abstracte tekst wordt gegenereerd door de 
regels toe te passen op de huidige output. In 
wezen is een grammatica dus een versterker 
van complexiteit: ze creëert complexe struc-
turen uit de bepaling van eenvoudige regels 
[!""#$ 8].

Een ander voorbeeld is een grote reeks 
rastertekeningen, die elk de uitgebreide 
verzameling permutaties van een manueel 
ontworpen basisstructuur verkennen: een 
kleine constructie in een vakje van een micro 
raster van 3 op 3 of 4 op 4 cellen. Zoals je ziet 
ontstaan macroscopische impressies uit de in-
teracties van naburige cellen. Een breed scala 
aan tekeningen resulteert, ze volgen allemaal 
hetzelfde algoritmische denken [!""#$ 9]

Combinatorische logica helpt bij het verzame-
len van alle opties. Het recente vlaggenpro-
ject omvat collages met alle 60 combinaties 
van zes kleuren, opgedeeld in groepen van 

[9] U%&'&#"$, selected drawings, 1980
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Combinatorial logic helps to uncover all 
options. The recent flags project contains 
collages showing all 60 combinations of six 
colors selected in groups of three different 
colors. It exemplifies a notion I have been 
working with for many years – the concept 
of exhaustive exploration; it means that all 
possible instantiations resulting from a given 
algorithm are both required and sufficient to 
constitute a new work. Indeed, a meticulous 
approach, though I believe this work has 
clearly more to do with color and intuition 
than logic [!"#$% 10].

In addressing your question, I have 
little conscious understanding of what I do 
notwithstanding the fact that much if my 
subject matter resides on the experience 
of information and, in the context of AI, on 
knowledge-engineering. Perhaps a suitable 
way to clarify my creative process is to view it 
as the perception and expression of affinities 
between participating components in time 
and space resulting in visual, musical and 
hybrid statements. Memory is also involved, 
some ideas take a long time to mature and 
develop, some ideas vanish and come back 
after many years.

FF: Once you assemble all the works 
belonging to a family, do you select some of 
them and reject others, or do you accept all 
of them?

PB: You travel to a particular point in 
algorithmic space to appreciate a particular 

family’s result, and at that point you accept 
the consequences as they present them-
selves. The notion of explorative computing 
is a fundamental concept, one typically 
uncovers the generative potential of a given 
algorithm through implementation and active 
engagement.

FF: Was your background in music influential 
in the way your visual art evolved?

PB: At 18 my focus was totally on electronic 
music, I designed and built lots of exper-
imental audio circuits since initially, I was 
trained as an electronic engineer. At that 
time, I was also playing in a brass band, so it 
all started with music. Then in 1972 someone 
told me there happened to be an institution 
of electronic music here in Ghent (IPEM - 
Institute for Psychoacoustics and Electronic 
Music), I applied for a position and became 
an assistant there. At the same time, I was 
also enrolled as a student at the Brussels 
Conservatory of Music in addition to teaching 
electronic music the academy of fine arts 
in The Hague, Holland. Soon I was to leave 
for Amsterdam to work with Michel Waisvisz 
to design and build the early prototypes of 
Crackle box synthesizer. I got to know the 
Institute of Sonology in Utrecht, home of a 
pioneering European computer music facility. 
My friend, Canadian computer scientist and 
innovator in human-computer interaction Bill 
Buxton, was a researcher at the institute and 
instigated my involvement with computing 

[10] H"($'%/ for utopia, detail
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and music. The institute was instrumental in 
various areas of computer music research, 
including audio synthesis and computer-as-
sisted composition. In particular, the writings 
and some of the algorithms devised by of 
German-Dutch composer Gottfried Michael 
Koenig (at the time, the director of Sonology) 
were of significant influence on my own work.

FF: So how did your strong background in 
computer music influence your visual work?

PB: The so-called masking technique sug-
gested by Koenig (also functional in the early 
work of Barry Truax) was acknowledged and I 
developed a hierarchical version of the basic 
algorithm, it was used to create drawings as 
well as generative music. [!"#$% 11]

The algorithm accommodates conditional 
randomness, it selects random numbers 
between specific constraints shifting in time. 
In this technique, a mask defines the limits 
of an area in which random numbers can 
be selected. I imagined this method to offer 
gradual specification of control; one could 
move from unambiguous absolute choices 
to a set of relative unlimited choices, so 
parameters could evolve between absolute 
and relative conditioning.

On can imagine complex behavior to emerge 
from a collection of masks acting on different 
parameters on time, as in The Headless 
Horseman (1979-1981), a live computer music 
composition premiered at the International 

[11] U%&'&#"$, masking experiments, plotter drawings, 1975
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drie verschillende kleuren. Het is een voor-
beeld van een begrip waar ik al vele jaren 
mee werk: het concept van exhaustieve 
exploratie. Dit impliceert dat alle intrinsieke 
instantiaties die voortvloeien uit een bepaald 
algoritme vereist zijn bij de creatie van een 
nieuw werk. Het vergt een zorgvuldige aan-
pak, al denk ik dat dit werk tegelijkertijd meer 
te maken heeft met perceptie, kleur en intuïtie 
dan met logica [!""#$ 10].

Om even terug te keren naar je vraag: bewust 
begrijp ik eigenlijk maar weinig van wat ik 
doe, al heeft dat natuurlijk te maken met het 
feit dat een groot deel van mijn onderzoek 
gaat naar de beleving van de informatie en, 
in de context van AI, naar het opbouwen van 
kennis. Misschien kan ik mijn creatieve proces 
omschrijven als de perceptie en expressie 
van verwantschappen tussen verschillende 
componenten die evolueren in tijd en ruimte, 
wat resulteert in visuele en muzikale resulta-
ten. Ook het geheugen maakt er deel van uit: 
sommige ideeën hebben veel tijd nodig om 
zich te ontwikkelen, andere verdwijnen en 
komen pas na enkele jaren weer terug.

FF: Als je eenmaal alle werken van een familie 
bij elkaar hebt gebracht, selecteer je er dan 
een aantal uit en wijs je andere af, of accep-
teer je ze allemaal?

PB: Je bevindt je op een bepaald punt in de 
algoritmische ruimte om het resultaat van een 
bepaalde familie te bekijken, op dat moment 
accepteer je de gevolgen zoals die zich 
voordoen. Dit exploratieve element is fun-
damenteel: je legt het volledige generatieve 
potentieel van een bepaald algoritme bloot 
door implementatie en actief engagement.

FF: Heeft je muzikale achtergrond de ontwik-
keling van je beeldende kunst beïnvloed?

PB: Toen ik 18 was ging mijn aandacht volledig 
naar elektronische muziek. Ik bouwde veel ex-
perimentele audio circuits en studeerde toen 
ook elektronica. In die tijd speelde ik in een 
fanfare, dus het begon allemaal met muziek. 
In 1972 vertelde iemand me over het bestaan 
van een instituut voor elektronische kunst in 
Gent: het Instituut voor Psychoacustica en 
Elektronische Muziek (IPEM). Ik solliciteerde 
naar een functie en werd er assistent. Tegelij-
kertijd studeerde ik aan het Conservatorium 
van Brussel en ik gaf ook les in elektronische 
muziek aan Psychopolis – De Vrije Academie 
in Den Haag. Bij STEIM in Amsterdam werkte 

ik samen met Michel Waisvisz en ontwierp en 
bouwde de prototypes van de Crackle Box 
Synthesizer. Zo kwam ik in aanraking met 
het Instituut voor Sonologie in Utrecht, de 
thuishaven van een baanbrekende Europese 
faciliteit voor computermuziek. Mijn vriend Bill 
Buxton, een Canadese computerwetenschap-
per en grote vernieuwer op het gebied van 
mens-computer interactie, was als onderzoe-
ker verbonden aan dat instituut en wakkerde 
mijn interesse op dat gebied verder aan. Het 
instituut was actief op verschillende gebieden 
van computermuziek, zoals bijvoorbeeld 
geluidssynthese en computerondersteunde 
compositie. Vooral de publicaties en enkele 
ideeën van de Duits-Nederlandse componist 
Gottfried Michael Koenig (toenmalig directeur 
van het Instituut voor Sonologie) waren van 
substantiële invloed op mijn eigen werk.

FF: Hoe heeft deze achtergrond in computer-
muziek je visuele werk beïnvloed?

PB: Ik raakte vertrouwd met de zogenaamde 
maskertechniek van Koenig, die je ook terug-
vindt in het vroege werk van Barry Truax, en 
ontwikkelde een hiërarchische versie van 
het basisalgoritme dat gebruikt werd voor de 
productie van zowel tekeningen als generatie-
ve muziek. [!""#$ 11]

Het algoritme ondersteunt het geconditio-
neerde toeval – het kiest willekeurige getallen 
tussen specifieke grenzen die in de tijd ver-
schuiven. Je hebt in deze techniek dus een 
soort masker dat het gebied afbakent waarin 
willekeurige getallen worden gekozen. Ik 
stelde me voor dat deze methode een gelei-
delijke vorm van controle zou bieden: je kunt 
van eenduidige absolute keuzes bewegen 
naar een set van relatief onbeperkte keuzes. 
Parameters kunnen dus evolueren van absolu-
te naar relatieve conditionering.

Zo ontslaat complex gedrag uit een verza-
meling maskers die in de tijd inwerken op 
een verzameling parameters, zoals in The 
Headless Horseman (1979-1981), een live 
computermuziek project die in première ging 
op het International Computer Music Festival 
in Plan K (Brussel, 1981) [!""#$ 12]. Mijn vriend 
Rudi Blondia bouwde een interface om een 
PET Commodore microcomputer te koppelen 
aan een 4-stemmige Oberheim synthesizer. Ik 
schreef een programma in machinetaal tenein-
de de articulatie van parameters in de tijd vast 
te leggen. Het was een intensief ambachtelijk 
proces: vergeet niet, dat was nog vóór het 
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[12] S"&&'%/ up for performance at Plan K, Brussels, 1981

Computer Music Festival held Plan K, Brus-
sels 1981 [!"#$% 12]. My friend Rudi Blondia 
designed and built a circuit to interface 
a PET Commodore microcomputer to an 
Oberheim 4-voice synthesizer. I developed an 
instrumental control language to specify the 
articulation of shifting parameters over time, 
written in low-level machine code. It was a 
painstakingly artisanal process – remember, 
this was before the days of MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface) which would rev-
olutionize computer music practice instantly. 
Nevertheless, the early – from today’s point 
of view – utterly primitive systems opened 
enormous creative potential and, as a signif-
icant side effect, united creative individuals 
into an innovative collaborative biotope. The 
metaphor suggested by American composer 
Laurie Spiegel was most appropriate; the 
microcomputer was indeed the new guitar we 
play around the campfire to tell and share our 
stories.

Conditional randomness was a core issue 
in my early drawings as well. For example, 
shifting conditions informs the position and 
the size of rectangles, as in [!"#$% 13]. This 
work features four inclusive parts since 2 pa-

rameters are involved: position and size, both 
parameters evolve from absolute to relative 
choices resulting in exactly four options.

FF: Your artistic production is rich and covers 
a broad range of experimentations in various 
fields of computational science. Do you 
recognize a trait d’union in this seemingly 
eclectic and diverse production?

PB: Throughout my profession I’ve been 
working according to a number of working 
principles1. One is the principle of co-exis-
tence, in the sense that you co-exist and 
connect with activities outside of yourself. It 
is about affinity and interaction, and typically 
important for my research in interactive music 
systems where motivated machines express 
affinities with human musicians – so they 
coexist in the same biotope as they interact.

The second principle suggests influence to 
supersede control as a guiding principle, mu-
tual influence supports the sharing of ideas, 
responsibility and aesthetic decision-making 
between humans and machines.

1  First principles are further addressed in detail by 
Jack Ox, elsewhere in this volume.
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ontstaan van MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface), dat pas later een revolutie teweeg 
zou brengen in de computermuziek. Toch 
hadden deze vroege, primitieve microcompu-
ter systemen (als we dit achteraf beschouwen) 
een enorm creatief potentieel en onverwacht 
sociaal-maatschappelijk effect zoals interdis-
ciplinaire samenwerking. De Amerikaanse 
componiste Laurie Spiegel beschreef dit met 
een mooie metafoor: de microcomputer werd 
de nieuwe gitaar om rond het kampvuur onze 
verhalen te vertellen en te delen met elkaar.

Ook in mijn vroege tekeningen stond het 
geconditioneerd toeval centraal. Zo zijn 
bijvoorbeeld de verschuivende condities 
bepalend voor de positie en de grootte van 
de rechthoeken, zoals in [!""#$ 13]. Dit werk 
bestaat uit vier inclusieve delen, op basis van 
twee parameters: positie en grootte. Beide 
parameters evolueren van absolute naar 
relatieve keuzes, wat resulteert in precies vier 
opties.

FF: Je omvangrijke artistieke productie bevat 
een breed scala aan experimenten op ver-
schillende gebieden van de computerweten-
schap. Hoewel je oeuvre heel divers en eclec-
tisch lijkt, is er misschien toch een bepaalde 
eigenschap die je werken met elkaar gemeen 
hebben, iets wat hen bindt?

PB: Door de tijd heen heb ik gewerkt volgens 
een aantal fundamentele principes1. Eén daar-
van is het principe van co-existentie: je be-
staat naast en met elkaar en maakt verbinding 

1 Deze princiepes worden verder besproken door 
Jack Ox in haar bijdrage voor dit boek.

met activiteiten buiten jezelf. Dit gaat over 
affiniteit en interactie wat essentieel is in mijn 
onderzoek naar interactieve muzieksystemen 
waarbij gemotiveerde machines verwantschap 
ontwikkelen met mens-muzikanten, beide 
co-existeren in een gemeenschappelijke 
biotoop.

Het tweede principe vervangt controle door 
beïnvloeding als leidend grondbeginsel. 
Wederzijdse beïnvloeding heeft te maken met 
het delen van ideeën, verantwoordelijkheid 
en esthetische besluitvorming tussen mens en 
machine.

Het principe van het maximaliseren van di-
versiteit vertrekt vanuit de expressie van alle 
niveaus van vrijheid in een bepaald systeem 
of algoritme en het blootleggen van alle 
gevolgen van een systeem in een gelijke 
verhouding. Het principe van verandering 
betekent dat alles aangedreven wordt door 
intervallen in de data. Ik sta bewust open 
voor de aanbevelingen vanuit het computer 
medium zelf, al sluiten de analoge en digitale 
wereld elkaar niet uit. In de kunstgeschiedenis 
zien wij tal van voorbeelden van materia-
listisch-geïnspireerde concepten en zuiver 
abstracte, concept-gebaseerde ideeën. Denk 
aan de diverse materialen die uitdrukking 
geven aan de zuivere verbeelding van Marcel 
Duchamp, of ongrijpbare mystieke concepten 
die Bruce Nauman formuleert in puur stoffelij-
ke statements.

FF: Zijn er belangrijke vragen die je jezelf stelt 
in je creatieve proces?

PB: Niet in de aanvangsjaren. In die tijd werk-
te je gewoon door, zonder veel nadenken. 
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[13] U%&'&#"$ (London), plotter drawings, 1977

The principle of maximization of diversity 
assumes the expression of all degrees of 
freedom of a given system or algorithm 
and the expose of all consequences of 
a system in an equal proportion. The 
principle of change means that everything 
is changed-driven rather than data-driven. I 
am most aware and open to the recommen-
dations by the computational medium itself, 
however the analog and digital worlds are not 
mutually exclusive. Art history provides abun-
dant example of material-inspired concepts 
and concept-inspired ideas – for example, 
materialist manipulations expressing pure 
imagination by Marcel Duchamp, or intangible 
mystic concepts expressed as fully grounded 
materialist statements as seen in much work 
by Bruce Nauman.

FF: Are there any key questions you ask 
yourself in your creative process?

PB: Definitely not at the beginning, at the 
time, I was just working like hell without 
much contemplation. There was a turning 
point when I moved to London in 1977 where 
I became totally immersed in art history. In 
particular, one fascinating question surfaced: 
“how does computational art connect with the 
infinite depth of art history?”. Wonderful art is 
produced even without the use of electricity, 
so where am I in this respect? When in Lon-
don, I would visit the Tate and the National 
Gallery on Sundays At the Tate, like a magnet, 
I would be attracted to Bathers at Asnières, 
the great 1884 Seurat painting, then move 
on to see Rothko and Turner without even 
noticing Velazquez, El Greco or Rembrandt. 
At some point, I realized artists were using 
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Mijn verhuizing naar Londen in 1977 was een 
keerpunt. Ik raakte er volledig ondergedom-
peld in de kunstgeschiedenis en gefascineerd 
door de vraag hoe de computerkunst zich 
verhoudt tot de oneindige rijkdom van de 
kunstgeschiedenis. Er werd de afgelopen 
eeuwen prachtige kunst gemaakt, vaak zelfs 
zonder elektriciteit. Wat kunnen we precies 
leren vanuit deze kunsthistorische context? Bij 
een bezoek aan de National Gallery voelde 
ik me erg aangetrokken tot de Baders bij 
Asnières, dat prachtige schilderij van Seurat 
uit 1884. In de Tate bewonderde ik Rothko 
en Turner, zonder zelfs maar oog te hebben 
voor Velázquez, El Greco of Rembrandt. Op 
een gegeven moment realiseerde ik me dat 
al die kunstenaars een metafoor gebruikten. 
Denk bijvoorbeeld aan hoe Barnett Newman 
de kleuren zelf tot onderwerp van de schilder-
kunst promoveert, misschien in een aspiratie 
om de kunstenaar te bevrijden van het zuiver 
picturale. Kleur wordt dus zowel metafoor als 
medium en maakt daardoor een diepe zintuig-
lijke kleurervaring mogelijk. Metafoor werd 
voor mij heel belangrijk.

Je kunt bijvoorbeeld denken over bewustzijn 
en identiteit in termen van logica, taal en intel-
lect, en een functionele voorstelling maken 
van wie je bent, gebaseerd op wat je weet 
en hoe je taal en media gebruikt, enzovoort. 
Maar je kunt ook over jezelf denken in beslo-
ten metaforen waarbij je jezelf verhoudt tot 
ideeën en dingen buiten jezelf. In metaforen 
kun je een zekere fysieke verbinding met de 
wereld ontwaren. Uiteindelijk rijzen er funda-

mentele vragen die te maken hebben met 
verantwoordelijkheid, identiteit en de beteke-
nis en waarde van kunst in een tijdsgebonden 
perspectief.

FF: En je beschouwde de computer in de 
kunst als middel om een aantal van deze 
vragen te beantwoorden?

PB: De eerste keer dat ik een computer zag 
was ik wat verward en wist niet goed wat aan 
te vangen. Ik voelde er niets speciaals voor, 
ik was student en leerde programmeren in 
Fortran. Dat was toen behoorlijk moeilijk, ik 
snapte het niet en zag het nut van zo’n com-
puter niet in. Maar door mijn vroege fasci-
natie voor elektronische muziek zag ik wel 
potentieel voor de elektronische computer 
als ultieme muziek synthesizer. Plots formu-
leerde zich het besef dat computermuziek 
mijn toekomst was. In 1974 trok ik naar EMS in 
Stockholm om er computermuziek te studeren 
bij Tamas Ungvary, en in 1979 werkte ik in de 
computermuziekstudio van de Universiteit van 
Toronto in Canada. Daar ontmoette ik Leslie 
Mezei, een pionier van computerkunst. Hij was 
heel open en genereus bij het delen van zijn 
brede expertise in het domein van kunst en 
informatica.

In 1975-1976 werkte ik in het wetenschappelijk 
rekencentrum van de Universiteit Gent, vaak 
van laat tot in de vroege uurtjes. Ik was in 
de wolken; een PDP15-computer met een 
groot Tektronix display! Eindelijk kon je een 
programma schrijven, uitvoeren en meteen 
het resultaat zien op een scherm [!""#$ 14]. 
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metaphor. Consider, for example, the eman-
cipation of color by Barnett Newman as the 
subject matter of painting, perhaps in a wish 
to free the painter from purely pictorial con-
cerns – in the end, color at once metaphor 
and medium affording the deeply sensual 
experience of color. Metaphors became very 
important to me.

For example, you might think of conscious-
ness and identity in terms of logic and lan-
guage and reasoning and build a functional 
image of who you are in terms of what you 
know and how you use language and media 
and so forth. On the other hand, you might 
think about yourself in terms of private meta-
phors where you relate yourself to ideas and 
things outside yourself – metaphors support 
the development of grounded physical 
connectivity with the world. In the end, fun-
damental questions arise having to do with 
responsibility, identity and the meaning and 
value of art as seen in a timely perspective.

FF: Did you see the computer in art as a 
means that could answer some of these 
questions?

PB: Well, the first time I saw a computer I was 
in total confusion and was not much aware 
of what I was doing. I did not feel anything, I 
was engineering student, learning to program 
in Fortran. At that point it was difficult, I didn’t 
get it, and I saw the computer as a meaning-
less object. As mentioned before, following 
my early fascination with electronic music, it 
was easy to imagine the electronic computer 

to be the ultimate music synthesizer. Sud-
denly, the penny dropped – I knew my future 
would be computer music. I went on to study 
computer music with Tamas Ungvary at EMS, 
Stockholm in 1974 and worked at the comput-
er music studio of the University of Toronto, 
Canada in 1979. When in Toronto, I met Leslie 
Mezei, a true pioneer of computer art, he was 
very generous in sharing his expertise in the 
general field of computing and the arts.

In 1975-1976, I worked at the Hybrid Com-
putation Centre of Ghent University, often 
starting quite late till early morning. I was in 
heaven; it had a PDP15 computer that actually 
featured a large Tektronix display – finally, 
one could write and run a program and in-
stantly see the result [!"#$% 14]. I discovered 
“Computers & Automation” in the library, the 
magazine actually organized a computer art 
contest starting in 1963. It featured work by 
some of the key figures of early computer 
art, including Frieder Nake, Leslie Mezei, A. 
Michael Noll, Charles Csuri and Kerry Strand. 
Magazines and books were principal sources 
of information at the time since, of course, 
Internet was not available.

So, to answer your question, the develop-
ment of insight into the psychology of art is 
a non-trivial, complex and strange celestial 
road, to paraphrase the great Sun Ra. Deep 
engagement with any artistic medium might 
yield meaningful statements, however they 
do not suggest unified answers to the chal-
lenges of contemporary society.
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Ik ontdekte Computers & Automation in de 
bibliotheek, het tijdschrift organiseerde al 
sinds 1963 wedstrijden voor computerkunst. 
Het bevatte werk van enkele sleutelfiguren uit 
de vroege computerkunst, waaronder Frieder 
Nake, Leslie Mezei, A. Michael Noll, Charles 
Csuri en Kerry Strand. Magazines en boeken 
waren destijds de belangrijkste bron van 
informatie, omdat internet nog niet bestond.

Om terug te komen op je vraag. De ontwik-
keling van inzicht in de psychologie van de 
kunst gebeurde niet zomaar, het was een 
langzaam proces, een strange celestial road, 
om de grote Sun Ra te parafraseren. Elk in-
tensief engagement met eender welk artistiek 
medium levert dan wel zinvolle inzichten op, 
maar ze zullen nooit eenduidige antwoorden 
geven voor de schrijnende maatschappelijke 
uitdagingen van vandaag.

FF: Hoe zie je je werk evolueren, nu je al heel 
wat machines en algoritmes hebt ontworpen 
die vormen, geluiden, netwerken en gedrag 
genereren, om er maar een paar te noemen?

PB: Ik weet niet precies hoe dit allemaal 
gaat evolueren al blijf ik graag interactie als 
werkmethode verkennen – het leidt vaak tot 
de ontdekking van onbekende opties. Strikt 
genomen gaat mijn werk niet over het oplos-
sen van problemen. Ik probeer een instrumen-
tele werkomgeving te ontwikkelen voor mens 
en machine zodat deze co-existeren in een 
gemeenschappelijke creatieve biotoop, met 
een gedeelde verantwoordelijkheid en moge-
lijk gemeenschappelijke objectieven. Beide 

dragen bij aan het resultaat en met even-
waardige autoriteit. Je zou kunnen stellen dat 
in die biotoop een soort sociaal bewustzijn 
heerst die uitgedrukt wordt in een oneindig 
aantal processen. Sommige daarvan zitten in 
de software en andere in de psyche van de 
programmeur, maar het grootste deel bestaat 
uit onbekende krachten die bijdragen aan de 
perceptie van iets herkenbaars en waaruit een 
duidelijk en eenvoudig resultaat kristalliseert. 
Laten we het een systeem2 noemen. Het 
begrip systeem materialiseert zichzelf vanuit 
het groot aantal verwantschappen die tot 
uiting komen in het dynamische engagement 
van mens en machine.

In retrospectief leveren bepaalde objecten 
een tastbaar bewijs van dit in wezen immateri-
eel proces: de toeschouwer resoneert met het 
object, een andere prachtige metafoor die ik 
lang geleden ontleende aan componist Knut 
Wiggen. In de kunst herkennen we dus idee-
en die zich op een unieke wijze openbaren 
middels de articulatie van fysieke objecten, 
maar we weten niet precies waarom, het 
eigenlijke proces blijft een mysterie. Soms 
ervaren we het vermoeden van inzicht maar, 
zoals Daniel Kahneman adviseert: ‘Vertrouw 
niet te veel op jezelf’. Toch vertrouw ik op 
intuïtie als leidraad om te begrijpen waar ik 
ben en de volgende stap uit te werken.

2  Het concept systeem wordt verder beschreven in 
de tekst van Peter Beyls.
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FF: How do you see your work evolving, after 
creating machines and algorithms that gen-
erate forms, sounds, networks and behaviors 
just to mention a few?

PB: Now for what concerns evolution, I have 
no clue though I love exploring interaction 
as working methodology, often leading to 
the discovery of unknown options. In terms 
of computation, my work is not about prob-
lem-solving. I try to develop an instrumental 
working environment for man and machine to 
co-exist in a common creative biotope while 
sharing responsibility and possibly sharing 
common objectives – all partners contributing 
with equal levels of authority. One might say, 
the biotope supports a form of social aware-
ness as expressed in an infinite number of 
processes – some implemented in software, 
some actively addressed in the psyche of 
the programmer and, most of all, a majority 
of unknown forces all contributing to the 
perception of something recognizable – for 
clarity and simplicity, in the spirit of systems 
thinking, let’s call it a system2. Then, the 
notion of system uniquely materializes from a 
myriad of dancing affinities expressed in the 
dynamic engagement of man and machine.

In retrospect, particular objects provide 
tangible evidence of this immaterial process – 
the viewer resonates with the object, another 
wonderful metaphor I learned from composer 
Knut Wiggen long time ago. So, in art we rec-

2  The notion of system is further addressed in the 
contribution by Peter Beyls elsewhere in this volume.

ognize ideas uniquely to reveal themselves 
through the articulation of physical objects, 
but we don’t know exactly why. Sometimes 
we might have the impression to connect but, 
as Daniel Kahneman suggests; “don’t trust 
yourself too much”. Still, I believe intimate 
intuition to be the best guide to understand 
where I am and to figure out the next step.
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