
Geurt Grosfeld

The Rhizome 
of Peter Beyls

Although Peter and I got to know 
each other only recently in prepa-
ration of this publication, our paths 
have already crossed before. It 
must have been in the early ‘80th at 
STEIM (Studio for Electro-Instrumen-
tal Music), Amsterdam, when I was 
involved in electronic tape-music and 
later on with interactive computer 
music.

We hebben elkaar leren kennen, 
Peter en ik, tijdens de voorbereiding 
van deze publicatie. Toch hebben 
onze wegen elkaar al eerder gekruist. 
Ergens in het begin van de jaren 80 
in de Studio for Electro Instrumental 
Music (STEIM) te Amsterdam. Dat 
instituut was de poort naar de ele-
ktronische tapemuziek en later de 
interactieve computermuziek. STEIM 
werd opgericht in 1969 om instrumen-

Het rizoom van 
Peter Beyls
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STEIM was founded in 1969 with an initial 
focus on developing tools for experimental 
electronic musicians for live stage perfor-
mance art. Over the years a great variety of 
the pioneering artists in the live electronic 
performance arts have worked at STEIM.

In 1973 Michel Waisvisz (1949-2008) joined 
the STEIM foundation and started working 
on the development of the ‘Crackle’ synth. 
Among others, Peter Beyls was considered a 
great and inspiring engineer who contributed 
many of his talents to the development of 
the Crackle technology. Crackle instruments 
could be played individually and collabora-
tively by touching the circuit interconnecting 
electronica and humans. The Cracklebox 
was maybe the first commercially available 
portable self-powered alternative ‘keyboard’ 
analog audio synthesizer with inbuilt loud-
speaker. The instrument can be seen as an 
archetype of ‘glitch’ or ‘circuit bending’.

From this period of time, artistic and scientific 
insights of Beyls have developed in parallel 
with the developments of technology and 
artificial intelligence.

Although Peter started his professional 
career as an engineer, he showed a much 
broader field of interest from the beginning, 
stretching to hybrid interaction, artistic au-
tonomy in machines and generative systems. 
Intermedia as he calls it. In a constant flow of 
productivity Beyls designed computer-based 
musical instruments, realized autonomous 
drawing systems and interactive audiovisual 
installations.

The spectrum of his works extends from 
tape music, electro-acoustic music and live 
computer music to personalized hybrid digital 
systems, cellular automata, audio-visual 
pattern recognizers, generators and intelli-
gent real-time expert systems designed for 
high level man-machine interactions.

It is fascinating to consider the career of 
Peter Beyls against the background of the 
accelerating stream of technology transitions 
from the 70’s until the present days.

In response to a series of questions sent by 
email – specifically, questioning the notion of 
‘complexity’ in his work – he responded this 
way:

ten te ontwikkelen voor live performances 
van experimentele elektronische muzikanten. 
Met succes. Heel wat pioniers van de live 
elektronische podiumkunsten, door de jaren 
heen, zijn ontsproten aan de muzikale stal van 
STEIM.

In 1973 trad Michel Waisvisz (1949-2008) toe 
tot de stichting. Hij ontwikkelde er de Crackle 
Synth, de krakende synthesizer. De vooruit-
gang die hij boekte in die nieuwe crackle-te-
chnologie was in grote mate mede te danken 
aan het inspirerende werk van Peter Beyls. 
De crackle instrumenten kon je individueel of 
samen bespelen door een circuit aan te raken 
dat elektronica en mensen verbond. Zo was 
de Cracklebox of kraakdoos misschien wel 
het allereerste draagbare zelf aangedreven 
keyboard die in de handel verkrijgbaar was, 
analoog met ingebouwde luidspreker. Het 
instrument zou je kunnen beschouwen als het 
archetype van glitch of circuit bending.

In die periode zijn ook de artistieke en we-
tenschappelijke inzichten van Beyls ontstaan, 
parallel met de ontwikkelingen op het domein 
van technologie en artificiële intelligentie. 
Hoewel Peter zijn professionele carrière 

begon als ingenieur had hij vanaf het begin al 
veel bredere interesses. Zo interesseerde hij 
zich voor hybride interactie, in artistieke auto-
nomie van machines en in generatieve sys-
temen. Intermedia zoals hij het noemt. In een 
continue stroom van productiviteit ontwierp 
Beyls computergestuurde muziekinstrumen-
ten, autonome tekensystemen en interactieve 
audiovisuele installaties. Het spectrum van 
zijn oeuvre strekt zich uit van tapemuziek, 
elektro-akoestische muziek en live computer-
muziek tot gepersonaliseerde hybride digitale 
systemen, cellulaire automaten, herkenners 
van audiovisuele patronen, generatoren en 
intelligente real time expertsystemen ontwor-
pen voor gevorderde interactie tussen mens 
en machine. Het is indrukwekkend om de 
carrière van Peter Beyls te bekijken tegen de 
achtergrond van de almaar snellere stroom 
aan technologische vooruitgang van de jaren 
70 tot nu.

Ik stelde hem enkele vragen via mail, vooral 
over het begrip complexiteit in zijn werk. Hij 
antwoordde:
‘Mijn werk is gefundeerd op de wetenschap 
van complexiteit. Het eind van de jaren 70 werd 
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getekend door het systeemdenken: een soort 
interdisciplinaire wetenschap tussen wat we later 
cybernetica en AI zijn gaan noemen. Ik was geïn-
trigeerd door het feit dat eenzelfde basisprincipe 
op zoveel verschillende domeinen kon worden 
waargenomen, dat het werkte op alle schalen, 
van micro- tot macroscopie, van economie tot 
biologie. Ook fascinerend vond ik dat je een 
beschrijvend format in een wiskundige taal kon 
uitschrijven, iets waar met name Von Bertalanffy 
en Von Foerster in slaagden. Ik sprak erover met 
Von Foerster op de ‘Einstein Meets Magritte’ con-
ferentie in Brussel in 1995, waar ik mijn pianostuk 
opvoerde, gecomponeerd op basis van de logistic 
function.
Bijzonder interessant vind ik de synthese van 
tijdruimtelijke patronen die ontstaan uit een paar 
eenvoudige componenten die los van elkaar 
staan, maar die door eenvoudige verbindingen 
blijkbaar plots een patroon genereren. Het begrip 
patroon staat voor mij centraal. Dat is iets heel an-
ders dan een ontworpen patroon, het is zelfs het 
tegengestelde want dat laatste is een product van 
top-down denken. Als je top-down denkt heb je 
op voorhand al een bepaald resultaat voor ogen. 
Je gaat ervan uit dat alle informatie die je nodig 
hebt om een probleem op te lossen, al beschik-
baar is en dat is een illusie.
Ik beschouw een patroon als uiting van een be-
paald gedrag. Dat is niet louter iets lokaal artis-
tieks, maar het ligt aan de basis van een globaal 
universum. Ik heb geen duidelijke theorie om uit 
te leggen hoe dit precies komt. We kunnen het 

begrijpen, het kan onze hersenen zelfs diepgaand 
structureel veranderen (Francisco Varela) en 
toch kunnen we het niet verklaren. Zoals Hanne 
Darboven – die ik enorm bewonder – ooit stelde: 
“Verontschuldig je nooit, leg nooit uit”.
Dit brengt ons op de vraag: Als we het hebben 
over complexiteit, over hoeveel dimensies hebben 
we het dan? Ik beschouw dit als een metafoor 
van een zwevend netwerk, iets van oneindige 
omvang (kwantiteit) en complexiteit (kwaliteit), dat 
zich voortdurend aanpast. Ik heb zelf, als persoon, 
verschillende raakvlakken met dat netwerk, ik 
voed het netwerk en het netwerk voedt mij.
De wetenschap zoekt naar de universele waar-
heid en probeert die te verklaren. Daarbij plaatst 
de wetenschapper zich volledig buiten het onder-
werp dat hij observeert. De kunstenaar daarente-
gen staat juist centraal in zijn zoektocht en sugge-
reert steeds een heel egocentrische waarheid.
Veel van de complexiteit die ik ervaar komt voort 
uit cognitieve intervallen tussen kunstenaars, 
materialen, kunstuitingen en kunstgeschiedenis. 
De kunstgeschiedenis leert ons dat de kracht van 
kunst buiten het politieke (in zo breed mogelijke 
betekenis) domein ligt. Kunst heeft een betekenis, 
dat wil zeggen dat ze een generator van com-
plexiteit is. Ze genereert bepaalde waarden die 
mensen kunnen ervaren en biedt een oneindige 
diepe bron voor kritische reflectie.
Veel kunstwerken zijn complex, in die zin, dat ze 
fungeren als dynamische systemen. Je kan kunst 
beschouwen als een kwalitatieve oscillator, als ik 
deze metafoor mag gebruiken. Goede kunstwer-
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My work is influenced by the science of com-
plexity – first, in the late 1970’s by what was then 
called ‘Systems Thinking’ – a kind of interdisci-
plinary science that, in retrospect, sits between 
cybernetics and AI. I was fascinated that a single 
underpinning principle could be observed in such 
a wide number of fields, that it worked well on all 
scales, from micro- to macroscopic, from economi-
cs to biology, I was also fascinated that one could 
actually develop a descriptive format in mathe-
matical language – particularly Von Bertalanffy 
and Von Foerster. As it happens, I met and had 
a conversation with Von Foerster at the Einstein 
Meets Magritte conference in Brussels (1995) – 
where I played my piano piece composed using 
the logistic function.
What I find fascinating is the synthesis of spatio-
temporal patterns that emerge from a few simple 
components that do not know about each other, 
but simple connections of some sort provide an 
emergent pattern. So, the notion of ‘pattern’ beco-
mes central. It is very different from the notion of 
‘designed pattern’ – which is the opposite since 
produced by top-down thinking. If you think top-
down, you imagine a particular result assuming all 
knowledge to solve the problem is readily availa-
ble – that is an illusion.
My approach to ‘pattern’ is as manifestation of 
behavior – not just pure local artistic concerns 
but the pulsing of a global universe. I have no 
clear-cut theory to explain this. But this is the thing 
about art, we can understand, our brain might 
even experience profound structural changes 

(Varela) and still we cannot explain. Like Hanne 
Darboven (I admire!) said “never apologize, never 
explain”.
This relates to the question; with complexity – how 
many dimensions are we talking about? A metap-
hor that I suggest is “the floating network”, it is of 
infinite size (quantity) and complexity (quality) – it 
is continuously adapting and me as a person, 
intersects with the network, I feed the network and 
it feeds me.
Like science aims to explain, find the universal 
truth, the scientist totally outside the subject being 
observed. In contrast, the artist is inside and cen-
tral suggesting an egocentric truth.
Much of complexity I experience comes from the 
‘cognitive intervals’ between artists, materials, 
manifestations in art and art history. From art 
history we learn that art the power of art is beyond 
the political (broadest possible sense) realm, but 
it has a meaning (i.e. is a complexity generator), it 
generates particular values for people to experi-
ence and it suggests an infinite depth for critical 
reflection.
Many works of art are complex in the sense that 
they act as dynamic systems – I have suggested 
to call art ‘a qualitative oscillator’. Good works of 
art erect a pulsing field of references, many of 
them, all competing for attention (again, I like to 
think in terms of metaphor).!
In art, complexity is not what we see, it only 
reveals itself if you manage ‘to open the door’ 
– good works of art have many doors, at many 
different cognitive levels, all levels are of equal 

U'"("%!) (*+%+# TV), 35 mm slide, 1975
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ken vormen een trillend veld van een groot aantal 
verschillende referenties die elk om aandacht 
strijden.
In de kunst zie je zo’n complexiteit niet meteen, 
die openbaart zich pas als je erin slaagt de deur 
te openen. Goede kunstwerken hebben ver-
schillende deuren, op verschillende cognitieve 
niveaus, die alle even belangrijk zijn. De complexi-
teit vloeit voort uit die overvloed aan concurreren-
de krachten, waarvan sommigen betekenis halen 
uit de geschiedenis. Wat mij hierin fascineert, 
gezien het feit dat ik in het digitale domein werk, 
zijn de materiële kwaliteiten, de gegronde com-
ponenten. En in het bijzonder de gevallen waarbij 
er een zekere spanning optreedt, of een sterk 
samenspel van schijnbaar tegenstrijdige intenties, 
die ik beschouw als de zintuiglijke parameters 
van het werk. Marcel Duchamp’s Étant donnés is 
hiervan een treffend voorbeeld.
Ik hou bijvoorbeeld van het werk van Robert Ry-
man. Dat ziet er in eerste instantie vaak helemaal 
niet complex uit, maar het genereert complexiteit 
door wat onzichtbaar is. Complexiteit in de kunst 
ontstaat als een vorm van bewustwording, wan-
neer we de onzichtbare krachten ontdekken door 
actief engagement.
Overigens heeft veel digitale kunst problemen met 
complexiteit omdat de complexiteit van het me-
dium vaak domineert in hoe het eindproduct tot 
stand komt, wat dan vaak leidt tot visuele pollutie. 
Ironisch genoeg verhult die visuele complexiteit 
juist de achterliggende gedachte’ [Beyls, 2018].

Aan het eind van de jaren 80 zette zich ge-
leidelijk aan een belangrijke verandering in 
gang. Die begon als een conceptuele omslag 

van op kennis gebaseerde systemen naar 
zelforganisatie.

Als je Peter Beyls’ oeuvre bekijkt in het licht 
van de technologische revolutie van afgelo-
pen decennia lijkt het misschien een eviden-
tie, maar uit mijn gesprekken met Peter leerde 
ik dat het toch wat simplistisch en onvolledig 
is om te stellen dat de exploratie van machina-
le programmering en artificiële intelligentie als 
kunstvorm de kern van zijn werk vormt.

Elke poging om Beyls’ werk te kaderen binnen 
de beperkingen van muziek, computerkunst 
of wetenschap is een belediging voor de 
veelzijdigheid en omvang van zijn werk. Als 
kunstenaar kun je Beyls wel situeren op de 
begrensde disciplines van digitale kunst, me-
diakunst of interactieve kunst, maar daarmee 
is de essentie van zijn werk nog niet gevat.

CREATIEVE NOMADE

In het boek Simple Thoughts (2014) over de 
kunst van Peter Beyls lees je: “De ware reizi-
ger heeft geen vastomlijnd plan, het is niet zijn 
bedoeling om aan te komen.” (Lao Tse, 600 
v. Chr.). Dit geldt ook voor de wetenschappe-
lijke en artistieke carrière van Beyls. “De weg 
verandert omdat je iets vindt”, zo stelt Beyls. 
Toevalstreffers zijn voor hem heel belangrijke 
elementen, omdat ze waarde genereren in 
zijn methode.

Je kunt Beyls beschouwen als een creatieve 
nomade. Zijn onderzoekende houding en 
liefde voor het experiment leiden hem voort-
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significance. So complexity results from navigating 
a plethora of competing forces – some informed 
by history and – what I find fascinating, given 
that I work in the digital realm – is the material 
qualities, the grounded components, in particular 
examples of strong tension and strong interplay 
of seemingly conflicting intentions – what I have 
called the sensual parameters of the work. Consi-
der Duchamp’s Étant donnés, as a most significant 
example.
I love the work of Robert Ryman, at first it does 
not!look!complex, but it!generates!complexity 
through what is invisible. Complexity in art emer-
ges as a form of ‘understanding’ (in the sense of 
‘becoming aware’) when we discover the invisible 
forces through active engagement.
By the way, much digital art has problems with 
complexity because the complexity of the medium 
often dominates in the manifestation of the end 
product, often leading to visual pollution – ironi-
cally; the visual complexity obscures the underpin-
ning idea (Beyls, 2018).

In the late 1980’s a major transition 
gradually evolved starting as a conceptual 
swing from knowledge-based systems to 
self-organization.

Although the technological revolution that 
has been waving over us in recent decades 
might easily provoke this, I learned from my 
conversations with Peter that it is oversimpli-
fied to state that the exploration of machine 
programming and artificial intelligence as an 
artistic act is at the core of his work.

Every attempt to frame Beyls’ work to the 
limitations of music, computer art or science 
would be lacking in its versatility and scope. 
Being an artist, limiting concepts such as 
digital art, media art or interactive art may 
apply to Beyls work, the essence of it remains 
underexposed though.

CREATIVE NOMAD

As stated in the book Simple Thoughts (2014) 
about the art of Peter Beyls, “The true traveler 
has no fixed plan and is not intent on arriv-
ing.” (Lao Tse, 600 BC), the quote hasn’t lost 
any of its power when applied to the scientific 
and artistic career of Beyls. “The road chang-
es because you find something”, Beyls says 
and with that he incorporates serendipity as a 
value-generating element in his methods.

He could be seen as a creative nomad, since 
his inquiring attitude and love for experiment 
constantly leads him to unknown pathways, 
connections and unforeseen intellectual 
residencies. It stands for his approach, the 
aimless wanderings as an artist, a curious 
traveler, exploring different directions to 
surprise the observer with aesthetic experi-
ences and insights.

The word ‘nomad’ can also be seen in the 
context Deleuze and Guattari use it in ‘A 
Thousand Plateaus’ (1980). For Deleuze 
and Guattari the creative man is inwardly 
connected with the nomadic spirit. He needs 
the wide plain to realize his freedom. His 
thinking and acting are creating a rhizome, an 
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durend naar onbekende paden, verbindingen en onvoor-
ziene intellectuele residenties. Ze zijn kenmerkend voor zijn 
benadering, die doelloze omzwervingen als kunstenaar, als 
nieuwsgierige reiziger, die verschillende richtingen verkent 
om de toeschouwer te verrassen met esthetische ervaringen 
en nieuwe inzichten.

Nomade kun je ook verstaan in de betekenis van Gilles De-
leuze en Félix Guattari in A Thousand Plateaus (1980). Voor 
hen is de creatieve mens innerlijk verbonden met de noma-
dische geest. Hij heeft de wijde vlakte nodig om zijn vrijheid 
te realiseren. Zijn denken en doen creëren een rizoom, een 
onmetelijk netwerk, op basis van associatie en intuïtie. De 
nomadische geest ontsnapt aan de opgelegde structuren en 
disciplines en ziet de moderne samenleving als zijn eigen 
brede vlakte.

Peter importeert gegevens uit de echte wereld in zijn sys-
temen. Die vormen het uitgangspunt voor zijn onderzoek 
en kunst. De creatieve nomade is niet het type mens dat op 
zoek is naar harde confrontaties, hij geeft de voorkeur aan 
co-existentie en onderzoek, in wetenschappelijke en artistie-
ke zin, om zo de context te beïnvloeden. Deze context kan 
zowel artistiek, technologisch, wetenschappelijk of hybride 
zijn. Artistieke intuïtie en wetenschappelijk onderzoek gaan 
een symbiotische relatie met elkaar aan. Peter verbindt 
kennistechnologie, genetische algoritmes en inzichten 
over groei en gedrag met muziek, beeldende kunst en 
podiumkunsten en creëert zo een intieme band tussen de 
verschillende artistieke talen. Hij werkt buiten de traditionele 
domeinen van kunst en wetenschap.

Geïnspireerd op Chomsky’s geschriften onderzocht Beyls 
ook taalkundige principes. Op een gegeven moment maakte 
het abstract generatieve denken plaats voor de creatieve 
intelligentie: het delegeren van aspecten van menselijke 
creativiteit aan machines. Daarmee bewandelt hij het pad 
van de artificiële intelligentie en gebruikt hij de principes 
ervan om hybride kunstwerken te realiseren, waarin hij artis-
tieke intuïtie koppelt aan wetenschappelijk onderzoek.

Ook processen uit de natuur zetten aan om na te denken 
over kunstmatig leven en genetische algoritmen. Niet als 
op zichzelf staande systemen, maar als collectieven waarin 
synergetische interacties plaatsvinden, die zo een sociale 
context creëren. Daarbij zijn interventies van de kunstenaar 
toegestaan: die bieden ruimte voor improvisatie en impulsi-
viteit, waarbij onverwachte ontwikkelingen worden omarmd. 
Beyls onderzocht onzekerheid en voorwaardelijke willekeur, 
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immeasurable network, guided by association and intuition. 
The nomadic spirit escapes the imposed structures and 
disciplines and sees modern society as its own wide plain.

Peter imports data from the real world into his systems as a 
starting point for his research and art. The creative nomad 
is not the type of man looking for hard confrontations, he 
prefers co-existence and investigation, both scientifically 
and artistically, thus influencing context. This context can 
either be artistic, technological, scientific or hybrid.

Artistic intuition and scientific research enter into a symbiotic 
relationship; Peter connects knowledge technology, genetic 
algorithms and insights about growth and behavior with mu-
sic, visual art and performing arts, thus creating an intimate 
correspondence between their different artistic languages. 
He works outside the traditional lots of art and science.

Inspired on Chomsky’s writings, Beyls also explored linguis-
tic principles. At some point, abstract generative thinking 
gave way to the notion on ‘creative intelligence’ – the 
delegation of aspects of human creativity to machines. With 
that he goes on the path of artificial intelligence and uses 
its principles to realize hybrid artworks, thus linking artistic 
intuition with scientific research.

In addition, processes from nature give reason to reflect 
on artificial life and genetic algorithms. Not as stand-alone 
systems but as collectives with synergistic interactions creat-
ing a ‘social’ context. Interventions by the artist are allowed, 

P!"!# B!$%& performing with the infrared violin, 1993
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cellulaire automaten die zich organiseren in rasterstructu-
ren, en een brede waaier aan algoritmische benaderingen. 
Intelligente systemen interageren met menselijk gedrag of 
veroorzaken dit. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze soms de 
neiging hebben om aspecten van ons gedrag te koloniseren. 
Maar Beyls kiest voor een meer gelijkwaardige positie van 
de kunstenaar en het medium, en genereert op die manier 
families van resultaten.

Ook al heeft de ware reiziger geen vastomlijnd plan en is het 
niet zijn bedoeling om aan te komen, toch toont Beyls een 
diep respect en interesse voor zijn omgeving waarvan hij de 
systemen ontrafelt en betekenisvolle interacties creëert.

INTERACTIES TUSSEN MENS EN MACHINE

In de context van Beyls’ werk is de interactie tussen mens en 
machine een dynamisch proces waarbij beide partners met 
elkaar verbonden zijn door een abstracte dialoog. Hiervoor 
verandert de kunstenaar van rol in verschillende stadia van 
het creatieproces. Die rollen kunnen variëren van bijvoor-
beeld onderzoeker en systeemontwerper tot instrumenten-
bouwer of uitvoerder. De interacties tussen mens en machine 
spelen door de jaren heen een sleutelrol in zijn carrière. 
Ze roepen ook belangrijke existentiële vragen op. Kan een 
machine een bepaalde verantwoordelijkheid dragen? Heeft 
een machine een karakter? Hoe kan een machine alert zijn 
voor veranderingen in de wereld en die alertheid uitdrukken? 
“Motivatie is daarbij belangrijk, ook voor machines”. Beyls 
onderzoekt de artistieke implicaties van de symbiose tus-
sen mens en machine door software te ontwikkelen die 
interacties tussen de menselijke geest en het programma 
oproept. De vier basisprincipes die hij daarbij definieert, zijn: 
wederzijdse beïnvloeding van gedrag, geen vooroordelen, 
gezamenlijk initiatief en het omarmen van de verrassing. 
Het zijn principes die een diepere betekenis geven aan de 
interactie tussen mens en machine. In zijn benadering zoekt 
Beyls een gelijkwaardige dialoog tussen mens en machine. 
“Een verschuiving van gedeelde verantwoordelijkheden naar 
gedeelde doelstellingen”. Machines worden zo gepromo-
veerd tot mentale verlengstukken van creatief denken.

Jack Ox, intermedia-kunstenaar en bekend pionier op het 
gebied van muziekvisualisatie, combineert formele disci-
pline met bewuste subjectiviteit (conceptual blending). Die 
combinatie komt ook terug in Beyls’ benadering. Zonder 
enig voorbehoud maakt Beyls gebruik van verschillende 
pennen, inkt of viltstift, en soms kleurt hij zwart-wit gedrukte 
plottertekeningen gewoon met de hand in. Improvisatie 
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giving space to improvisation and impulsivity, embracing 
unexpected evolutions.

Beyls explored uncertainty and conditional randomness, 
cellular automata, typically organized as grid structures and 
the wide range of algorithmic approaches.

Intelligent systems interact with human behavior or even 
provoke it. One might suppose they tend to colonize 
aspects of our behavior. But Beyls opts for a more equal 
position of the artist and the medium, generating ‘families’ of 
outcomes.

Indeed, although “The true traveler has no fixed plan and is 
not intent on arriving”, he shows a deep respect and fascina-
tion for his environment, unraveling its systems and creating 
meaningful interactions.

HUMAN-MACHINE INTERACTIONS

In the context of the oeuvre of Peter Beys, human-machine 
interaction is seen as a dynamic process in which people 
and machines are involved through an abstract dialogue. 
To achieve this, the artist changes roles in different 
stages of the process of creation. Roles can vary from for 
instance researcher, system designer, instrument builder to 
implementer.

These man-machine interactions play a key role in his career 
throughout the years.

It also brings up existential questions like: Can a machine 
show responsibility? Does it have a character? How can 
a machine express alertness to changes in the world? 
“Motivation is important, also for machines.” Beyls examines 

M,%"(*+-.,"!# R!/% time computer animation installation, 1981, PlanK Brussels
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hangt nauw samen met dit idee. Het implementeren van de 
fysieke ervaring of interventie is natuurlijk geen toeval. Het 
is cruciaal in het werk van Beyls. Er is een link met wat Yuval 
Noah Harari beschrijft in zijn 21 Lessons for the 21ste Century 
. Het besef dat mensen een lichaam hebben is cruciaal voor 
het bestaan op aarde. De kloof tussen online en offline moet 
overbrugd worden. Op een dieper niveau moeten biome-
trische sensoren en directe interfaces tussen hersenen en 
computer, de grenzen tussen elektronische machines en 
organische lichamen opheffen en zich letterlijk onder onze 
huid nestelen.

Als wetenschapper stelt Beyls de kennis in vraag. In welke 
mentale modellen kun je menselijke intelligentie vormgeven? 
Hoe kan iets zo complex als een menselijke geest toch zo 
goed werken? Marvin Minsky stelt soortgelijke vragen in 
The Society of Mind en introduceert daarbij het concept van 
agents, fundamentele denkende entiteiten. Minsky bes-
chouwt de mentale modellen als een soort machines, een 
sub-maatschappij van verschillende agents in de hersenen, 
die zich in onze geest verstoppen en onze beslissingen 
beïnvloeden. Als een deel van de maatschappij van de geest 
voorstelt om iets te doen wat andere delen onaanvaardbaar 
vinden, kunnen die verzamelde agents samen meestal een 
andere manier vinden om het probleem op te lossen. De 
hersenen verzamelen verschillende persoonlijkheden die je 
bij verschillende situaties kunt inzetten.

De complexe steeds groeiende erfenis van taal en cultuur 
is een onmetelijk diepe bron van alle methoden en ideeën 
die zijn ontwikkeld door miljoenen voorouders. Het werk van 
Minsky heeft Beyls duidelijk geïnspireerd. Je ziet het terug 
in zijn grenzeloos vertrouwen in intuïtie en in het belang dat 
hij hecht aan de geschiedenis. En ook in zijn erkenning van 
het potentieel dat schuilt in de verbinding van menselijke 
en artificiële intelligentie. “Geschiedenis toont de diepte 
van diversiteit”. Op een vergelijkbare manier laat Beyls zich 
inspireren door de natuur en haar diversiteit aan systemen. 
Een soortgelijke fascinatie heeft hij voor de maatschappij 
en haar rijkdom aan systemen. Ze bevestigen zijn werken 
als gevonden systemen. Door in een gedeelde biotoop de 
diversiteit te maximaliseren neemt de mate van vrijheid toe, 
waardoor er ruimte ontstaat voor systemen die schommelen 
tussen exploratie en exploitatie.

Speculatieve berekening (speculative computing) is een 
manier om de diversiteit en de verrassing in mens-machine 
interactie te vergroten. Hierbij begin je berekeningen te 
maken, nog voor je weet of deze nodig zijn. Een speculatie-
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the artistic implications of the symbiosis between man and 
machine by the development of software that elicits interac-
tions between the human mind and the program. The basic 
principles are mutual influence on behavior, no prejudice, 
shared initiative and the accommodation of surprise, thus 
contributing to a deep form of ‘man-machine interaction’. In 
his approach, Beyls seeks the equivalent dialogue between 
man and machine, “moving from shared responsibilities to 
common objectives”. Machines seen as mental extensions 
of creative thinking.

Jack Ox is an intermedia artist and an acknowledged 
pioneer of music visualization who combines formal rigor 
with conscious subjectivity (conceptual blending). Here an 
analogy with Beyls’ approach occurs. Without any reserva-
tions Beyls uses different pens, ink or felt-tip, and also does 
not shy away from coloring black and white plotter drawings 
by hand. Improvisation is very much related to this idea.

Implementing the physical experience or intervention is off 
course not a coincidence. It is crucial in the work of Beyls. 
There is an analogy with what Yuval Noah Harari describes 
in ‘21 Lessons for the 21st Century’: the awareness that 
people have a body is crucial for earthly existence. The 
gap between online and offline needs to be bridged. At an 
even deeper level, biometric sensors and direct interfaces 
between the brain and computer have to lift the boundary 
between electronic machines and organic bodies and 
literally nestle under our skin.

Off course, being a scientist, Beyls questions knowledge. 
What mental models give shape to human intelligence? How 
could anything as complex as a human mind work so well? 
Marvin Minsky puts similar questions central in ‘The Society 
of Mind’, introducing the concept of agents – fundamental 
thinking entities. Minsky explores mental models in the 
form of some machinery or sub-society of agents inside the 
brain, agents that hide in our minds and influence what we 
decide. If part of your ‘society of mind’ proposes to do what 
other parts find unacceptable, your agencies can usually 
find another way to solve the problem. The brain accumu-
lates different personalities that we can apply to different 
situations.

The complex, ever-growing heritage of language and culture 
proof a an unfathomably deep source of methods and ideas 
developed by millions of our ancestors. The work of Minsky 
clearly inspired Beyls. His confidence in intuition and the 
importance he attaches to history are related to that, as 
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ve berekening zal uiteindelijk steeds ofwel 
essentieel ofwel irrelevant blijken – of ergens 
tussenin, een ambigue indruk nalaten. Een 
berekening die irrelevant lijkt kan echter 
nog steeds dienen, bijvoorbeeld in een echt 
kunstwerk, een echt voorwerp, echte gebeur-
tenissen en daden in een digitale omgeving.

Interacties tussen mens en machine maken 
deel uit van een continuüm of in de woor-
den van Beyls: een bijna vloeiend spectrum 
van tastbare en ongrijpbare artefacten. Ze 
spelen onvermijdelijk met onze verwachtin-
gen en emotionele reacties zoals spanning, 
verrassing, motivatie en anticipatie. In Sweet 
Anticipation gaat David Huron dieper in op de 
psychologie van de verwachting die ook een 
rol speelt in het oeuvre van Peter Beyls.

ONGRIJPBAARHEID EN COÏNCIDENTIE

In de traditionele kunsten draait alles om het 
uiteindelijke artistieke product. Het is steeds 
object-gecentreerd, bijvoorbeeld gericht op 
een tekening, een beeldhouwwerk, een video 
of een performance. Deze beperkte visie 
wordt nu verruimd door Beyls en anderen. 
Het kunstwerk op zich is inderdaad iets wat 

gemaakt is, maar elk werk onthult ook iets 
anders. Het is tegelijkertijd ook een allegorie 
zoals Heidegger die beschrijft in Der Ursprung 
des Kunstwerkes (1960). Of een metafoor 
zoals Beyls het liever noemt.

Beyls is geïnteresseerd in ongrijpbare syste-
men die worden veroorzaakt door algoritmes 
achter de schermen van de perceptie, waar-
door esthetiek centraal staat. “Esthetiek is een 
impliciete weerspiegeling van het gedrag van 
de ontwikkelde systemen. Ze wordt onthuld 
door interactieve waardering, wat ik con-
ceptuele navigatie noem. Dit heeft te maken 
met het genereren van betekenis. Betekenis 
ontstaat door te vergelijken en te anticiperen, 
door tegenstrijdigheid. De kunstenaar onder-
zoekt de implicaties van zijn ideeën en maakt 
ze tastbaar in een programma.”

Als Calvin Tomkins (1925) in zijn biografie 
van Marcel Duchamp schrijft dat Duchamp 
de focus van de kunst heeft verlegd van het 
netvlies naar het verstand, kun je stellen dat 
Peter Beyls net hiermee begint. Duchamp on-
tweek het triviale en zintuiglijke om de relatie 
tussen symbool en object te achterhalen en 
de concepten die aan de grondslag van de 
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well as the recognition of the potential of 
connecting human and artificial intelligence. 
“History shows the depth of diversity”. In a 
similar way Beyls is inspired by nature and its 
diversity of systems. A similar fascination is 
there for society and its richness of systems. 
They fertilize his works as ‘found systems’. By 
maximizing diversity in a shared biotope, the 
degree of freedom increases, giving space 
to systems that oscillate between exploration 
and exploitation.

Speculative computing is a way to increase 
diversity and surprise in man-machine interac-
tions. It is a technique starting computations 
before it is known that they are required. 
A speculative computation will eventually 
become vital or irrelevant. However, a 
computation which seems irrelevant could 
still become active: embodied in real artwork, 
real artifacts, real happenings and doings, in a 
digital environment.

Human-machine interactions are part of a 
continuum, an almost fluid spectrum of tan-
gible and intangible artefacts as Beyls says. 
They inevitably play with our expectations 
and emotional responses like tension, sur-

prise, motivation and anticipation. In ‘Sweet 
Anticipation’ David Huron elaborates on the 
psychology of expectation, also playing a role 
in the oeuvre of Peter Beyls.

INTANGIBILITY AND CO-INCIDENCE

In traditional arts, all is about the final artistic 
product. It is object-centered, for example 
focused on the drawing, sculpture, video 
or performance. That has been expanded 
by Beyls and others. The artwork indeed 
is a manufactured thing, but the work 
reveals something else; it is an allegory as 
Heidegger describes it in ‘Der Ursprung des 
Kunstwerkes’ (1950). Or a metaphor as Beyls 
prefers to call it.

Peter Beyls is interested in intangible systems 
operated by algorithms behind the scenes 
of perception, thus putting aesthetics in the 
center. “Aesthetics is an implicit reflection 
of the behavior of the developed systems. 
Aesthetics is revealed through interactive 
evaluation, what I call ‘conceptual naviga-
tion’. Aesthetics has to do with generating 
meaning. Meaning arises by comparing and 
by anticipating, by contradiction. The artist 

U'"("%!) (LA) 2014
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kunst zelf lagen te ondermijnen. Beyls gaat nog een stapje 
verder; het mentale wordt bij hem het object zelf, ongrijpbaar, 
aangedreven door algoritmes.

De vraag naar de aard van de kunst wordt bij Beyls in een 
nieuw perspectief geplaatst. Je kunt een kunstwerk nooit 
volledig kennen, maar verandering van perspectief brengt 
je toch weer een stap dichterbij. “Je kunt kunst op een heel 
diepe manier ervaren, maar je kunt het niet uitleggen”.

De betekenis van artistieke expressie en dus ook van kunst 
zelf, wordt plotseling veel ruimer. Omdat het ontstaan van 
ingewikkelde structuren is vastgelegd in een reeks tekenin-
gen, verschillen de resultaten doorheen de tijd. Dit voegt 
de notie van tijd en coïncidentie toe aan de kunstwerken. 
Het kunstwerk is een intermediair artefact dat ontstaat in de 
interactie tussen mens en machine. Beyls gebruikt de com-
puter ook als AI-systeem in zijn hoedanigheid van muzikant 
en tegelijkertijd van co-kunstenaar. De fundamenten van 
zijn algoritmes zijn uitsluitend gebaseerd op zelfgeschreven 
programma’s. Het algoritme is daarbij een virtuele machine, 
een generator van gedrag in tijd en ruimte. Het tastbare ge-
deelte van kunst hangt af van de interactie tussen mens en 
machine, van tijd en context – de coïncidentie – en resulteert 
vaak in plottertekeningen, digitale beelden of digitaal geluid. 
De enige manier om de essentie van het werk te vatten 
is door een reeks artistieke expressies te bekijken door-
heen de tijd, waarbij je ziet hoe digitale artefacten worden 
gematerialiseerd.

PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN

De wereldwijde veranderingen van vandaag zijn dramatis-
cher en radicaler dan ooit tevoren. De veranderingen die 
worden doorgevoerd gebeuren tegelijkertijd op grote schaal 
en in de allerkleinste dagelijkse activiteiten. Zowel op het 
vlak van politiek, economie, gezondheidszorg, informatie, 
communicatie als consumptie, enz. Ze worden erkend, 
geïnterpreteerd, uitgevoerd, versterkt en versneld door 
interactieve menselijke en artificiële intelligentie.

Hoe verhoudt kunst zich nu tot deze maatschappelijke 
tendensen en hoe kan ze ingrijpen? Is de kunstenaar ve-
rantwoordelijk? Hoe kan deze verantwoordelijkheid dan 
vorm krijgen? Beyls positioneert zich in de maatschappij als 
wetenschapper, kunstenaar, auteur en docent vanuit een 
diepgaande kennis van geschiedenis, kunst, psychologie 
en systemen. Zonder het petje van activist op te zetten, 
reageert hij op indringende kwesties die onze tijd markeren, 

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   146 10/4/19   15:17



5 / The Rhizom
e of Peter Beyls / 147 /

explores the implications of his ideas and makes them 
tangible in a program.”, he says.

When Calvin Tomkins (1925) states in his Biography of 
Marcel Duchamp (MoMA, 2014) that Duchamp had shifted 
art’s focus from the retinal to the mental, one can observe 
that this is where Peter Beyls starts. Duchamp sidestepped 
the banal and sentimental to find the relationship between 
symbol and object and to unearth the concepts underlying 
art itself. Beyls takes a next step. The mental becomes the 
object itself, intangible, empowered by algorithms. Beyls 
puts the question of the nature of art in a new perspective. 
One can never fully know the work of art, but changes of 
perspective helps to get closer. “You can experience art in a 
very deep way, but you cannot explain it”, he states.

The meaning of artistic expression and therefore also art 
itself, has been stretched. Since the genesis of intricate 
structures is captured in a series of drawings, outcomes 
differ in time. This adds the notion of time and co-incidence 
to the works of art. The piece of art is an intermediate arte-
fact that arises in the interaction between man and machine.

Beyls uses the computer as an A.I. system, as a musician 
and as a co-artist at the same time. The foundations of his 
algorithms are based exclusively on self-written programs. 
The algorithm is seen as a virtual machine, as a generator of 
behavior in time and space.

The tangible piece of art depends on human-machine inter-
action, time and context – the co-incidence – often realized 
as plotter drawings, digital images or sonic expressions. 
The only way to really understand the essence of the work 
of art is by observing a series of artistic expressions in time, 
observing materialization of digital artifacts.

PERSONAL NOTES

Global changes take place more dramatically and radically 
as ever before. The changes being wrought are taking place 
on a large scale and in the smallest day to day activities, 
concerning politics, economy, healthcare, information, 
communication, consumption etc. They are being acknowl-
edged, interpreted, performed, amplified and accelerated by 
interactive human- and artificial intelligence.

How does art relate or intervene in these societal tenden-
cies? Is there a responsibility for the artist? How can this 
responsibility be shaped? Beyls positions himself in society 
as a scientist, artist, author and teacher from deeply under-
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“balancerend tussen oppervlak en diepte”. Beyls’ recente 
project Heading for Utopia, ook bekend als het Flags Project 
is hiervan een mooi voorbeeld. [0!!%) 1]

Om de eenwording in de wereld te illustreren, stelt Harari in 
21 Lessons for the 21ste Century: “Nationale vlaggen hebben 
eenzelfde sluwe uniformiteit. Op enkele uitzonderingen na 
zijn alle vlaggen rechthoekige stukken stof met een beperkt 
repertoire aan kleuren, strepen en geometrische vormen. 
Nepal is de vreemde eend in de bijt met een vlag die bestaat 
uit slechts twee driehoeken. Maar het won nog nooit een 
Olympische medaille.”

De kernactiviteit van Beyls is het maken van dingen (poiesis) 
die iets tot stand brengen dat voorheen niet bestond. Het 
is ook de kern van het kunstenaarschap: de verbeelding en 
materialisatie van het onbekende. “Ik beschouw kunst als 
een sociaal-ecologisch fenomeen dat zichzelf organiseert”, 
stelt Beyls. Op een intuïtieve manier brengt hij het menselijke 
systeem samen met speculatieve, intelligente technologische 
systemen, wat dan resulteert in artistieke producten die zich 
uiten in gematerialiseerde objecten, beelden en geluid. “Het 
immateriële karakter van het digitale medium is een illusie. 
De echte uitdaging ligt in het verwerven van lichamelijkheid 
in een digitale wereld”, schrijft Beyls in Bit by Bit (2013). Ik 
denk dat we het ecosysteem dat Beyls creëert moeten 
beschouwen als een rizoom, een wortelstok, zoals Deleuze 
dit beschrijft. Het is er, altijd en overal, en het materialiseert 
zich in een verscheidenheid aan vormen, afhankelijk van 
tijd, context en ruimte. Dit zie ik als de meest persoonlijke 
en complete bijdrage die een kunstenaar van deze tijd kan 
leveren.
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stood perspectives on history, art, psychology and systems. 
Without being an activist he responds to urgent matters of 
our time, “balancing between surface and depth“. Beyls’ 
recent project Heading for Utopia, also known as the Flags 
Project, exemplifies this attitude. [!"#$% 1]

To illustrate unification in the world, Harari comments in 
’21 Lessons for the 21st Century’: National flags are of the 
same devious uniformity. With a few exceptions, all flags are 
rectangular pieces of fabric that have an extremely limited 
repertoire of colors, stripes and geometric shapes. Nepal is 
the odd one out with a flag consisting of two triangles (but it 
has never won an Olympic medal).

Beyls’ core activity is making things – ‘poiesis’ – bringing 
something into being that did not exist before. It is the 
core of being an artist: imagination and embodiment of the 
unknown. “I see art as a socio-ecological phenomenon that 
organizes itself”, Beyls says. In an intuitive way he merges 
the human system with speculative intelligent technological 
systems resulting in artistic products that can be perceived 
through materialized objects, images and sound. “The 
immaterial character of the digital medium is an illusion – 
the real challenge concerns the acquirement of physicality 
in a digital world.”, Beyls states in ‘Bit by Bit’ (2013). I think, 
we need to look at the ecosystem Beyls creates as a 
rhizome in the way Deleuze describes it. It is there, always 
and everywhere, and it materializes in a diversity of forms, 
depending on time, context and space.

This I see as the most personal and complete contribution 
an artist of this time could make.

[1] H!/)('1 for Utopia 2004-2018, combinatorial study, collage

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   149 10/4/19   15:17


