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Een pentagonale
microkosmos

Van 6 oktober tot 20 november 2001 wordt

in het Stedelijk Museum te Amsterdam werk

van de in Limburg wonende en werkende kun-

stenaar Gerard Caris geëxposeerd. Jan van de

Craats geeft alvast een toelichting.

Onder de kunstenaars die zich door meet-

kundige vormen laten inspireren neemt de

Maastrichtse tekenaar, graficus en ontwer-

per Gerard Caris (1925) een bijzondere plaats

in. Al meer dan dertig jaar lang laat Caris

zich uitsluitend inspireren door de regelma-
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Gerard Caris, Reliëfstructuur (1985)

tige vijfhoek en allerlei twee- en driedimen-

sionale meetkundige vormen die daar direct

uit af te leiden zijn. Zo werkt hij in het vlak

niet alleen met pentagons (regelmatige vijf-

hoeken), maar ook met pentagrammen (re-

gelmatige vijfpuntige sterren), decagons (re-

gelmatige tienhoeken) alsmede met ruiten en

driehoeken met hoeken die een geheel veel-

voud zijn van 36 graden. In de ruimte gebruikt

Caris voornamelijk de dodecaëder (het regel-

matige twaalfvlak) en bepaalde daaraan ver-

wante ruitenveelvlakken.

Symmetrieën

Met deze elementen als bouwstenen heeft

Caris in de loop der jaren een indrukwek-

kend oeuvre opgebouwd waarin het span-

ningsveld tussen symmetrie en creatieve fan-

tasie telkens weer op nieuwe manieren gestal-

te krijgt. Niet-wiskundigen zullen misschien

moeite hebben om de orde en de harmonie,

die onmiskenbaar uit de abstracte vormen

van Caris’ creaties naar voren komen, nader

te preciseren en te benoemen. Aandachtig kij-

ken zal dan geleidelijk allerlei symmetrievor-

men en structurele verbanden onthullen, net

zoals een muziekliefhebber door aandach-

tig te luisteren naar een fuga van Bach ook

steeds meer aspecten van de onderliggende

structuren in de muziek zal ontdekken. Wis-

kundigen zien echter direct aanknopingspun-

ten: de vijfvoudige rotatie-en spiegelsymme-

trie in pentagon en pentagram, de gulden sne-

de als alomtegenwoordig verdelingsprincipe,

de kristallografische restrictie die het samen-

gaan van globale vijfvoudige rotatiesymme-

trie met translatiesymmetrie verbiedt. Zij her-

kennen de onmogelijkheid om het vlak zon-

der gaten of overlappingen met regelmatige

vijfhoeken te vullen: als je het, zoals Caris

soms doet, toch probeert, blijven er vanzelf

ruiten, pentagrammen of andere intrigerend

gevormde tussenruimten over. Sommige van

Caris’ tekeningen doen denken aan aperio-

dieke Penrose-betegelingen.

Driedimensionale constructies

In zijn driedimensionale scheppingen explo-

reert Gerard Caris vooral de creatieve moge-

lijkheden van de dodecaëder. Hij bouwt er

bijvoorbeeld kolommen en helixconstructie

Illustratie p. 259. Gerard Caris, Dodecahedron Netstructuur
(1977), EZH, Maasvlakte. Foto: Gerard Caris.
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mee. Een naadloze ruimtevulling met dode-

caëders is onmogelijk, maar door ze regelma-

tig te rangschikken maakt Caris reliefstructu-

ren die de twee-, drie- of vijfvoudige rotatieas-

sen van de dodecaëders op indringende wij-

ze benadrukken. Zeer fascinerend zijn weer

andere ruimtelijke constructies waarin hij be-

paalde ribben van een dodecaëder met staal-

draad verlengt waardoor ze met vijf tegelijk

in één punt samenkomen, en na verdere ver-

lenging weer een dodecaëder omsluiten. Zo’n

structuur kan verder worden uitgebouwd, en

het is lang niet triviaal om uit te zoeken welke

eindige of zelfs oneindige patronen er op die

manier kunnen ontstaan. Een monumentale

realisatie van zo’n structuur is in 1977 in de

Electriciteitscentrale Maasvlakte geplaatst.

Keplers ruitendertigvlak opgebouwd uit tien romboëders van
type A6 (donker) en tien romboëders van type O6 (licht)

Romboëders

Zo’n vijf jaar geleden heeft Gerard Caris

twee nieuwe elementen aan zijn ruimtelijke

vormenrepertoire toegevoegd: twee specia-

le romboëders (dat zijn parallellepipeda met

onderling congruente ruiten als zijvlakken).

Men kan ze op de volgende manier uit de do-

decaëder afleiden. Verbind de middelpunten

van diametrale zijvlakken. Er zijn twaalf zij-

vlakken, dus op die manier ontstaan zes lij-

nen door het centrum, die vanwege de sym-

metrie van de dodecaëder onderling allemaal

dezelfde scherpe hoek ϕ insluiten. Het is

een eenvoudige opgave om te verifiëren dat

tanϕ = 2.

Men kan nu op precies twee essentieel ver-

schillende manieren drie lijnen uit dit zestal

kiezen. Elke van beide keuzes definieert een

scheef driedimensionaal assenstelsel, en de

‘eenheidskubus’ in zo’n stelsel is dan een

romboëder met zes congruente ruiten met

hoeken ter grootte vanϕ enπ−ϕ als zijvlak-

ken. Bij de ene keuze van de drie assen heeft

zo’n romboëder twee diametrale hoekpunten

waar drie ruiten met hun scherpe hoek ϕ

bij elkaar komen, bij de andere keuze zijn er

twee diametrale hoekpunten met drie stompe

hoeken π −ϕ. Alle andere hoekpunten van

de beide soorten romboëders zijn gemengd

scherp-stomp. De eerstgenoemde romboëder

wordt A6 genoemd (acute-angled), de twee-

de O6 (obtuse-angled). Vermeldenswaard is

verder nog dat de diagonalen van de zijvlaks-

ruiten van de beide romboëders de gulden-

snedeverhouding hebben. Ze worden daarom

ook wel ‘gulden ruiten’ genoemd.

Veelvlakken en reliëfstructuren

Wat deze romboëders als bouwstenen voor

driedimensionale constructies extra geschikt

maakt, is de grootte van hun tweevlakshoe-

ken. Elk tweetal aangrenzende zijvlakken van

eenA6 sluit een hoek in van 72 of 108 graden,

en bij deO6 zijn die hoeken 36 graden en 144

graden. Men kan er dus ruimtelijke structu-

ren mee bouwen met lokale of zelfs globale

vijfvoudige rotatiesymmetrieën.
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Reliëfstructuur 3 V 1 (2000)

Fascinerend is de mogelijkheid om twin-

tig romboëders, tien van elke soort, sa-

men te stellen tot het Kepler-triacontahedron,

een ruitendertigvlak dat dezelfde symmetrie-

groep heeft als de dodecaëder. Daarnaast kan

men de twee soorten romboëders gebruiken

om er, analoog aan het tweedimensionale

geval, aperiodieke Penrose-ruimtevullingen

mee te construeren (zie bijvoorbeeld [3] en

[4], p. 220–222 voor meer details; vergelijk

ook [1], p. 141–144 en [2], p. 54–74).

Gerard Caris gebruikt de beide soorten rom-

boëders in driedimensionale sculpturen die

allerlei soorten van symmetrie of ‘bijna-

symmetrie’ laten zien. De meeste zijn helaas

alleen nog maar kleinschalig uitgevoerd; in

hun koele schoonheid vragen ze echter om

monumentale realisaties in parken en op plei-

nen. k
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