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TO\AAtrDS
S.DIMENSIO AL POUITFY

A
N

1.1 . klank en begrip (of object) hebben om een
zichtbaar (en tastbaar), van tijd (en tot op zekere
hoogte ook van plaats) onafhankelijk teken te
worden, materiaal nodig, hetzij van de onder-
grond, hetzij van schrijf- of tekenvoorwerp; daar-
enboven hebben zíj om Figur-teken te worden een
kontrasterende Grund nodig (licht of donker).

1.2. phonogram (letter) en ideogram zijn in de tra-
ditionele opvatting en in het traditionele gebruik
2-dimensionaal: zij'zijn'een vlak, een vorm van de
materie (grafiet, inkt, materie van de ondergrond,
etc. ); lengte en breedte worden - met een zekere
vrijheid van variatie - bepaald door afspraak.
diepte, de 3de dimensie, is van geen belang: het
gaat \outer om zichtbaarheíd, om een zichtbaar
kommuníkatiemidclel (liefst effíciënt te produce-
ren en te lezen). de vigerende drukletters worden
horizontaal geordend en zijn gekenmerkt door
vormrepetítie.

1.3. hetverbaal-plasticisme wil letter en ideo-
gram niet enkel beschouwen als één kant van
de zaak, maar wil hen 'zien' (en tasten) als
materie, als een voorwerpel[jk 3-dimensio-
neel teken, niet slechts zichtbaar maar ook
tastbaar. het wíl klank en begrip meer drukken uit
materie dan (letterlijk) uitdrukken in materie.

1.4. de inkerf-letter bijvoorbeeld bestaat bij de
gratie van de gedeeltelijke afwezigheíd van de on-
dergrond als materie. het potlood maakt reeds
een zekere inkerving in de ondergrond, maar vult
deze ruimschoots op. beitel, nagel, vínger, e.d.

1.1. in order to become a symbol, visible (and

tangiblel, independent of time (and to a cer-
tain extent also of placel, sound and notion
(or object) need material, i.e. either the un-
derlying material or the writing- or
drawing-material.
besides, in order to become a Figur-symbol,
they need a contrasting Grund {light or darkl.

1.2. in the traditional conception and in the
traditional use phonogram (letterl and ideo-
gram are 2-dimensional: they 'ate' a flat, a

Íorm of the material (graphite, ink,
underlying matter, etc.); their length and
width are defined - with a certain freedom
of variation - by agreement. depth, the third
dimension is of no importance: only visibility
is concerned, a visible means of communica-
tion {to produce and to read eÍÍiciently). the
operative printing types are ordered horizon-
tally and are characterized by repetition of
theform.

1.3. verbal plasticism wants to consider letter and
ideogram not only as one side of the matter, but
also wants to see (consider)and feel them as ma-
terial, as a concrete three-dimensíonal symbol, not
only visible but also tangible.
it prefers to press sound and notion out of the
matter more than to express them in matter.

1.4. the notched lettere.g. exists bythe space
of the partial absence of the underlying ma-
terial as matter. the pencil makes a certain
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maken taal, in steen of zand, door het wegslaan of
wegduwen van deze materies. door kontrast in

licht-donker wordt de letter zichtbaar' ze is niet

enkel te beschouwen als 2-dimensionele maar ook

als 3-dimensionele materie: evenals de totaal uít-

gediepte of uitgesneden letter bestaat zii uit lucht.

de voorwerpeliike tastbaarheid ís echter gering tot
zeer gering.

opmerking: lucht kan ook de 'achtergrond' vor-

men: bij het schriiven in de lucht namelijk. dit on-

derscheídt zich verder door een plaats- of tiidge-

bondenheid: de zichtbaarheid heeft een mínimale

want momentane duur, terwiil er geen tastbaar-

heid is (vervluchtiging ). deze vorm van kommuni-

katie heeft vooral een didaktische f unktie.

1.5. gelet op het kriterium van de tastbaarheíd van

de letter kan ik onderscheiden:
kleine - grote letter; liinletter - vlakletter (open of
dicht); schaduwletter - letter met schaduw (sug-

gestie van een zelfstandige diepteletter); 'mono'

letter' - stereoletter; monochrome letter - letter
met grafiese aksentuatie van de 3-dimensionaliteít
(licht-donkerwerkíng binnen de letter ); noodzake'

lijke ondergrondgebonden letter (bijv. de uitge-

diepte of uitgesneden luchtletter of de reliëfletter)
- zelfstandige diepteletter (als resultaat bíiv' van

een uitstansen), slechts in haar zichtbaarheid aan

het kontrast van de achtergrond gebonden'

2. het streven naar een grotere/betere voorwerpe-

lijkheid van letter en ideogram realiseert zich op 2

wijzen: graf ies en plasties.

2. 1. graÍies : te onderscheiden zijn:

a. powemen ('ideogrammen' ) met een toepasselii-

ke vorm, kleur of aard materie, op een neutrale on-

dergrond ( m.n. papier): de (soms) gedeformeerde

letters passen bijv. in de uiteriike vorm, de (door-

snede ) contour van een voorwerpelijk deel van het
betekende; naar de inhoud wordt reeds gedeelte-

lijk in de ideografiese vorm verwezen (imitaileve

notch in the material already, but fills it with
graphite plentifully. chisel, nail, finger, etc.
produce language, in stone or sand, by
knocking off or pushing away these matters'
through the light-dark contrast the letter be-

comes visible. this letter is not onlyto be con-
sidered as two-dimensional, but also as

three-dimensional matter: just like the
completely deepened or cut out letter it con-
sists of air. the concrete tangibility is very
little, however.
remark: the air can also form the 'back-

ground':viz. when writing in the air. this dist-
inguishes itself f urthermore by a restraint of
place and time: the visibility has a minirnum
duration (for it is momentaryl, while there is

no tangibility (evaporationl. this Íorm of
communication has a special didactic
f unction.

1.5. taking the criterium of the tangibility oÍ
the letter into consideration, i can distin-
guish:
small - big letter; line-letter - flat letter (open

or filled up); shadow letter - letter-with-
shadow (suggestion of the independent
depth letter); monoletter - stereoletter; mo-
nochrome letter - letter with graphic accen-
tuation of the three-dimensionalness (light-

shadow effect within the letter); letter that is
necessarily fixed to the underlying material
(e.g. the deepened or cut out air letter or the
relief letter) - independent depth letter (e'g'

asthe result of beating with a cutting stamp),
only in its visibility tied to the contrast of the
background.

2. the striving for a bigger/better concrete-
ness oÍ letter and ideogram realises itself in
two ways: graphical and plastical.

2.1 . graphical: one can distinguish:
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typografie: figuurgedichten, dichttekeningen,
technopaegnia's ).

b. powemen, al of niet met een toepasselijke
vorm, kleur of aard materie, met een funktionele
ondergrond (ook naar votm, kleur of aard): de on-
dergrond gaat meedoen met de tekst, d.i. vervult
zo mogelijk een grotere rol dan louter zijn primaire
kontrastfunktie. opmerking: bij de ondergrond-
letter wordt deze kontrastf unktie vervuld door een
kontrasterende materie rond de letter. noodzake-
lijk voor deze letter is wel dat het oppervlak van be-
doelde materie kleiner is dan het oppervlak van de
ondergrond.

2.2. plasties:
we komen hier op het terrein van de voorwerpelij-
ke powemen (tast- én zichtbare materies ), van het
woordobjekt, de letterplastiek. de letters (en ideo-
grammen) bestaan uit een natuurlijk of kunstma-
tig materiaal, zijn ge(pre )fabriceerd of gevonden.

2.3. de vraag is of met bovenstaande powemen
ook de vanuit mijn standpunt'eenzijdige kijk op de

letter'wordt opgeheven. de achterzijde bijv. van

een letterbouwsel is bij de meeste letters uit het ro-
meinse alfabet niet konform de afgesproken ver-
staanbarefagade-vorm (slechts A - H - | - M - O - T
- U - V - W - X - Y zijn niet spiegelbeeldig aan de

achterzijde ). het is mijn bedoeling om vertrekkend
vanuit de oppervlakte-letter, de konventionele 2-
dirnensionele vorm, een alfabet te kreëren, zo-
danig dat zoveel mogelijk'standpunten' ge-
lijkelijk worden gewaardeerd. de beweeglijk-
heid van de participator (toeschouwer/toetaster)

moet worden bevorderd.

3. een eerste stap: her kreëren van een alfabet
van letterobjekten waarvan de achterkant dezelf-
de vorm vertoont als de voorzijde.

3.1 . mogelijkheden zijn: een overlapping of over-
lappende koppeling van het traditionele beeld met
het spiegelbeeld (ervoor of erachter) of een draai-

a. pouims {'ideograms') with an appropriate
f orm, colour or matter, on neutral underlying
material (paperl: the (sometimes) deformed
letters fit into the outer form, for instance,
the (section-)contour of a concrete part of
the be-symbol-ed; the content is already
partially referred to in the ideographic form
( Figurgedicht, technopaegnial.

ó. pouims which have or have not an appro-
priate form, colour or matter, with a

functional underlying material (also accor-
ding to form, colour or matter): the under-
lying material starts to participate with con-
tent and form of the text, i.e. plays if possible
a greater part than only its primary f unction
of contrast. remark: as for the underlying-
material-letter this function of contrast is
realised by a contrasting matter round the
letter. for this letter, however, it is necessary
that the surface of this matter is smaller than
the surface of the underlying material.

2.2. plastical:
now we enter the field of the concrete
pouims (tangible ánd visible matters), of the
word-object or the Íetter-plastic. the letters
and ideograms consist of a natural or artifi-
cial material; are (pre)f abricated or dis-
covered.

2.3. the question is wether with the
above-mentioned pouims the - from my
point of view - 'one sided view of the letter'
is done away with. with most letters of the
roman alphabet the back side e.g. of a letter-
structure is not the same as the appointed
understandablefrontside (onlyA- H - I - M - O
-T- U - V- W- X - Y have no reserve atthe back
side). starting frorn the surface-letter, i.e. the
conventional two-dimensional form, i want
to create such an alphabet that as many as possi-
ble points of view and touch wíll be considered to
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ing van de letter van staand tot liggend.

3.2. de dikte van de letter kan zo groot worden dat

men van opzii kiikend voor- en achterziide niet

meer in het vizier heeft; daarom:

4. een tweede stap: hef kreëren van een alfabet

van letterobiekten waarbii voor- en ziiaanzicht

h etze lf d e res u lta at o P I eve re n'

4.1 . bovenvlak en in míndere mate grondvlak vra-

gen om een panorama; ze maken een overzicht

mo gel ijk, va n u it versc h illen de posities'

4.2. transparant al of niet gekleurd materiaal helpt

om ín boven- en onderaanzicht de oorspronkeliike

lettervorm te ontdekken (hoewel deze niet steeds

identiek zalziin naar lengte en breedte) zonder een

anders noodzakelijke vermenigvuldiging van

beeld en spiegelbeeld.

5. ontwerP-alfabet:

be of equal value. the mobility oÍ the partici-
pant (looker-on/feeler-for) has to be stimula-
ted.

3. a first step: creating an alphabet of letter-

objects, the back side of which has the same

form as the f ront side'

3.1. the possibilities are: an overlapping or an

overlapping connection oÍ the traditional
symbol with its reverse (beÍore or behind it)

or a turning oÍ the letter from a standing to a

lying Position'

3.2. the letter can become so thick that when

looking from the side, one cannot see either

the Íront orthe back side; thereÍore:

4. a second sÍep:the creation oÍ an alphabet of

letter-objects where Íront- and side-view

havethe same eÍfect.

4.1. the upper side and to a less extent the

bottom side allow and need a panoramic

view Írom different Positions'

4.2. transparant coloured or not coloured

material helps to discover the traditional let-

ter-form when looking at the letter-structure
from above or Írom below (although the

length and width of this Íorm will not always

be the same), without an otherwise

necessary multiplication of symbol and its
reverse.

5. attempt to a 3-dimensional alphabet:
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