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H E T O N T S TA A N VA N Q U A A R T - Q U A S C I E N C E

Het ontstaan van Qua Art - Qua Science is mede te danken aan de keuze die de Ierse schilder Billy Foley maakte in 2004 voor de
natuurwetenschapper Murray Gell Mann in het jubileum-project ‘Verbeelding van Verlangen’ van galerie Beeld & Aambeeld. Billy
Foley’s inspiratie- bron bleek het door hem geschreven boek ‘The Quark and the Jaguar’. Gefascineerd door zijn beschrijvingen omtrent de door hem ontwikkelde wetenschap ontdekte Foley dat dit onbewust al heel lang de inspiratiebron voor zijn kunstenaarsschap was. Eigenlijk ontdekte hij overeenstemmingen in zijn eigen beleven en werken met de beschrijvingen van Gell Mann.
De toeschouwers van die eerste ontmoeting tussen de wetenschapper Bob van Eijk, die de opvattingen van Gell Mann aan ons
duidelijk probeerde te maken en Billy Foley, beleefden een hele bijzondere avond. Beide sprekers bleken zeer verrast door elkaars
werk, omdat de powerpoint presentatie en de lezing door Van Eijk en de tentoongestelde werken van Billy Foley opmerkelijke
overeenkomsten vertoonden. Met het publiek ontspon zich een geanimeerde discussie en wel zo inspirerend dat besloten werd
Qua Art - Qua Science in het leven te roepen.
Nu vier jaar later hebben wij het gewaagd, de beide heren opnieuw in ons programma te presenteren. In de opvatting van professor Murray Gell Mann is het van eminent belang de verbinding tot stand te brengen tussen eenvoud en complexiteit, hij noemt het
zelfs de ziel van ons bestaan. Het meest opwindende is dat het verband belicht wordt tussen enerzijds de eenvoudige wetten die
het gedrag van alle materie in het heelal bepalen en anderzijds de complexe materie die wij om ons heen zien, waarin zich diversiteit, individualiteit en evolutie manifesteren. Het samenspel tussen kunst en wetenschap is een onderwerp dat steeds belangrijker
wordt. En omdat het zo’n grote verscheidenheid aan mogelijkheden biedt is in feite een veelvoud aan verschillende maatstaven
nodig om al die intuïtieve ideeën weer te geven die betrekking hebben op complexiteit en het tegenovergestelde, eenvoud.
Het Qua Art - Qua Science project is een unieke mogelijkheid gebleken om verband te leggen tussen verschillende werelden als kunst en wetenschap. Hoge-energie
fysica en de natuur zijn inspiratiebronnen voor ons allen
maar in het bijzonder voor de kunstenaar Billy Foley.
In dit specifieke onderdeel gaat Billy Foley opnieuw in
gesprek met Bob van Eijk, hoogleraar Nikhef (nationaal
instituut subatomaire fysica) en de Universiteit Twente
en dat belooft een minstens zo inspirerende middag te
worden als vier jaar geleden. Ongetwijfeld zijn inmiddels nieuwe inzichten en opvattingen ontwikkeld, al
schilderend en onderzoekend toegevoegd, en wordt u als
het publiek opnieuw uitgedaagd daar een bijdrage aan
te leveren.
Oil paint and charcoal on oil paper, 41.5 x 51cm
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T H E C R E AT I O N O F Q U A A R T - Q U A S C I E N C E

The creation of Qua Art - Qua Science is largely thanks
to the choice made by the Irish artist Billy Foley in 2004
for the scientist Murray Gell Mann in the jubilee project
“Verbeelding van Verlanging” (Image of Longing) from the
Beeld & Aambeeld gallery. Billy Foley’s source of inspiration appears to be the book ‘The Quark and the Jaguar’,
which Gell Mann wrote.
Fascinated by his descriptions with regard to up and
coming science Foley discovered that the book inspired
his artistry for a very long time. He actually discovered
similarities in his own experiences and work to the
descriptions of Gell Mann.
The audience who witnessed the first meeting between
the scientist Bob van Eijk, who tried to clarify Gell
Mann’s ideas, and Billy Foley enjoyed a very special
evening. Both speakers appeared to be very surprised
Oil paint and charcoal on oil paper, 41.5 x 51cm
by each others work because the powerpoint presentation
and Van Eijk’s lecture and the work exhibited showed remarkable similarities. An animated discussion with the audience was the
result and inspired the decision to set up Qua Art - Qua Science.
Now four years further we have the chance to present both gentlemen in our programme. In the concepts of Professor Murray Gell
Mann it is of supreme importance to bring about the connection between simplicity and complexity, which he calls the soul of our
existence.
Most exciting is that the connection touches on the one hand the simple laws which decide the behaviour of all in the universe
and on the other the complex materials surrounding us in which so much diversity, individuality and evolution is manifested. The
interplay between art and science is a subject which is growing very much in importance. And because it offers such a great
diversity in possibilities there are in fact many different standards necessary that give reference to all the intuitive ideas that are
related to the contrary, simplicity.
The Qua Art - Qua Science project has provided a unique opportunity to make the connection between different worlds such as art
and science. High energy physics and nature are sources of inspiration for us all, but in particular for the artist Billy Foley. In this
specific area Billy Foley will again be in discussion with Bob van Eijk, Professor Nikhef (National Institute for High Energy Physics)
and the University of Twente and that promises to be at least as inspiring as four years ago. Undoubtedly there are new opinions
and new concepts developed and you, the public, will again be challenged to also deliver your opinions and have your say.
Martha Haveman & Dave Blank
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De schilderijen van Billy Foley vragen tijd. Tijd om ze te maken. Tijd om ze te bekijken. Tijd om ze te leren verstaan. Maar de klok
die tikt staat afgesteld op Billy-Foley-tijd en niet op onze standaardtijd, want één uur voor het doek kan voor de kunstenaar in
werkelijkheid best weken, maanden, ja zelfs jaren van reflectie hebben betekend. Elke tijdseenheid is een maat voor de beslissingen, vergissingen, imperfecties en geïnspireerde momenten die in het doek hun neerslag vinden.
Maar bij alle beschouwing en zelfonderzoek waarin Foley zich als kunstenaar begeeft, spreekt zijn werk tegelijkertijd van ongecontroleerde spontaneïteit, gekenmerkt als het wordt door expressieve lijnvoering. Er manifesteert zich een tweedeling, om niet te
zeggen een conflict, tussen orde en chaos, tussen uitbundigheid en ingetogenheid.
Lijnen – en hoe die vorm of subtiele suggésties van vorm markeren – zijn de wezenlijke kern waar het in Foley’s schilderijen over
gaat. Om dat te onderstrepen gebruikt hij de onbewerkte ondergrond van een briljant wit doek, waartegen onvermengde primaire
en secundaire kleuren stoutmoedig afsteken.
Elke lijn heeft haar eigen energie en persoonlijkheid, nu eens optredend alsof er een hoog voltage doorheen stroomt, dan weer
als een fluistering of een echo die wegsterft in vergetelheid. Het lijken haast levende wezens – klanken die hun trillingen de
omringende ruimte in sturen alvorens op zichzelf terug te kaatsen, ondertussen weer nieuwe grenzen en vormen scheppend. We
zien lijnen op een kaart, muterende cellen, golvende elektronen, zenuwen, aderen, of misschien zelfs het universum. En dat alles
vanuit zó’n simpele lijn!
Het lijkt erop dat er voor Foley maar weinig tussenbeide kan komen bij het neerzetten van die lijnen, hoezeer hij ook verwikkeld
raakt met elke verfstreek en de onverwachte transformaties die ze in de compositie teweegbrengt. En in het heetst van de strijd
kantelt hij het doek, zou hij er zelfs graag boven willen zweven , om zijn eigen perspectief en dat van het kunstwerk te wijzigen,
net zolang tot dat alles op zijn plaats valt.
Vanaf het begin van zijn carrière is consistentie in artistieke stijl een opvallend handelsmerk van Foley’s werk gebleven. Dat wil
niet zeggen dat hij niet geworsteld heeft met de definiëring en omschrijving van zijn kunstzinnige intenties en grenzen, maar
hij keert altijd weer terug naar zijn interesse om abstractie te gebruiken als middel om de elementaire kracht van de dingen tot
uitdrukking te brengen, liever dan de fysieke huid van objecten en plekken. Daarom gebruikt hij ook de taal van de natuurwetenschap om te verduidelijken wat er in het atelier gebeurt – vergelijk het met de manier waarop een gelovig mens bidt tot God om
het leven zin te geven.
Maar natuurwetenschap gaat toch over rationaliteit en orde? En zou Foley daarom niet eerder diagrammen, afkomstig van laboratoriumapparatuur moeten schilderen, zoals de kunstenaars van Fluxus in de jaren zestig van de 20e eeuw dat deden? Beslist niet!
Uiteindelijk is Foley een empiricus, die zijn ontdekkingen toestaat te botsen, te versmelten en weer uiteen te drijven. Wetenschap gebruiken om een concept te verduidelijken heeft zeker zoveel met retrospectie te maken als met weloverwogen beslissen en plannen.
De schoonheid van zijn ethos schuilt voor een deel hierin dat boven zijn werk het spreekwoordelijke vraagteken hangt, niet echt
wetend waaróm iets werkt, alleen dát het werkt, hoe dan ook.

Mark Stewart
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Billy Foley’s paintings take time. Time to make. Time to view. Time to understand. But the ticking clock is set to BFT not GMT;
because an hour in front of the canvas for the artist, might in reality have meant weeks, months, and indeed years of support
and reflection. Each unit of time measures all the decisions, mistakes, imperfections and moments of inspiration, which become
embedded within the canvas.
But for all the considered contemplation and soul searching that Foley undertakes as an artist, his painting speak of unchecked
spontaneity, characterised by expressive line and mark-making. A dichotomy than emerges – conflict between order and chaos,
indulgence and economy. Lines – and how they demarcate shape and subtle suggestions of form – are essentially at the heart of
what Foley’s paintings are about. To magnify the point, he uses the stark backdrop of a brilliant white canvas, over which unmixed
primary and secondary colours audaciously stand.
Each line has its own energy and personality, acting at times as though a high voltage force is running through it, or conversely,
like a whisper or an echo fading into oblivion. It is almost like these lines are living entities – a harmonic that vibrates into the
surrounding space, before bouncing back in on itself, inscribing new boundaries and forms. We see lines on a map, muting cells,
surging electrons, sinews, veins, even maybe the universe itself. And all this from the humble line!
For Foley than it seems that little can interfere with the placements of these lines, as he becomes embroiled with every brushstroke and how it unexpectedly transforms the compositions. And in the heat of the moment he turns the canvas – even wishes he
could float above it – changing his and its perspective, until each constituent part falls into place.
A notable trademark of Foley’s work throughout his career has been his consistency of artistic style. Nonetheless, he has wrestled
with definition and categorisations; but always returns to his interest in using abstraction as a means to describing the elemental
force of things, rather than the “physical skin of objects and places”. Consequently, he has used the language of science to help
explain what happens in the studio – in much the same
way that a devout person might pray to God to make
sense of life.
But surely, isn’t science about rationality and order? And
therefore, shouldn’t Foley be painting diagrams of laboratory equipment like the Fluxus artists’ of the 1960’s?
In short, no. Ultimately Foley is an empiric, allowing
discoveries to collide, merge and separate. Consequently,
using science to explain a concept is as much about retrospection than deliberate decisions and planning. Part
of the beauty of his ethos is that the proverbial question
mark hangs over his painting – not fully knowing why
something works, but only that somehow, it does.
Charcoal and pastel on paper, 64 x 90 cm
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D E K U N S T VA N D E ( A ) SY M M E T R I E

“In ieder geval beschouw ik niet alleen tijd en ruimte, maar ook de materie zelf als een product van de coöperatie Waarneming &
Verstand. Mijn wereld is niet samengesteld uit vaste voorwerpen, maar complexe processen. Alle toestanden en ontwikkelingsvormen zijn tegelijkertijd en daarmee ook tijdloos voorhanden. Wat wij ervan zien zijn fragmenten. Beelden van een filmrol, die via
een tijdprojector achter ons voorhoofd voorbijtrekken. Ze laten ons de werkelijkheid zien als een dans van concrete dingen.” (*)

“Three quarks for Muster Mark!” – Gell-Mann slaagde erin systeem aan te
brengen door een aantal quarks te combineren tot deeltjes die in experimenten
waargenomen waren.
“Three quarks for Muster Mark!” – Gell-Mann succeeded in designing a systematic classification of experimentally discovered particles by introducing quarks.

Wetenschap en kunst zijn doordrongen van symmetrie – de
esthetiek van symmetrie – en lijken ‘toegankelijker’ wanneer
symmetrie als startpunt wordt genomen voor gedachten,
postulaten, theorieën of als een melodie, als uitgangspunt
voor bijvoorbeeld muziekstukken. Toch blijkt asymmetrie,
met andere woorden “de breking van symmetrie” niet iets te
zijn dat wetenschappers, vormgevers en kunstenaars als gedachtespinsel of “experiment” geïntroduceerd hebben. Mag
van Picasso in zijn tijd gezegd zijn dat hij uit recalcitrantie
geometrische vormen “mishandelde”, nu weten we dat het
herkennen en exploreren van asymmetrie in de natuur, net zo
belangrijk blijkt te zijn als het ontdekken van fundamentele
symmetrie. Hier is een parallel te trekken tussen wetenschap
en kunst; de beoefenaars ervan zijn niet alleen op zoek naar
de grenzen van het menselijk technisch kunnen, maar zij zijn
ook steeds op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe werelden,
nieuwe dimensies. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld
abstracte werken vaak appelleren aan cadans, structuur en
methodiek.

Door de eeuwen heen hebben wetenschappers en kunstenaars nieuwe wegen gebaand. Zij het Jheronimus Bosch met zijn surrealistische, hallucinerende kijk op hemel en aarde, of Galileo Galilei die tegen alle stroom in het toen geldende wereldbeeld op
zijn kop zette.
Wolfgang Pauli en Enrico Fermi probeerden begin vorige eeuw het proces van het radioactieve verval van zware elementen onder
uitzending van elektronen te verklaren. Radioactieve straling uit bijvoorbeeld radium werd ontdekt en bestudeerd door Henri Becquerel, Pierre en Marie Curie. Er bleek in dit proces energie te “ontsnappen”, wat Fermi bracht tot het postuleren van een vreemdsoortig deeltje “het neutrino”. Dit deeltje bleek de sleutel te zijn naar een nieuwe wereld waarin asymmetrie een fundamentele
rol speelt. Ter illustratie: wanneer wij in de spiegel kijken, blijft ons beeld in de spiegel even symmetrisch als onze eigen ik.
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THE ART OF (A)SYMMETRY

In any case not only consider I time and space, but also the matter itself as a quotient of the cooperation between Perception &
Mind. My world is not composed of fixed objects, but complex processes. All situations and development forms are at the same
time and with that also timeless available. What we see, are fragments. Pictures of a movie that passes by means of a time
projector in our mind. They show us reality as dancing of concrete things. (*)
Science and art are strongly influenced by symmetries – or better, the aesthetics of symmetry – and appear to be more accessible
when symmetry is taken as starting point for thoughts, postulates, theories or like a melody, as departing point for, for instance,
a musical composition. However, asymmetry, in other words “the breaking of symmetry” does not appear to be a far fetched
illusion of the mind, an “experiment” invented by scientists, designers or artists. May Picasso in his era have been accused that
he because of recalcitrant behaviour “deformed” geometrical figures, now we know that the recognition of asymmetries in nature
and exploring these asymmetries are as important as the discovery of fundamental symmetries. Here one can draw a parallel between science and art, their explorers do not only search for the boundaries of the human technological capabilities, they are also
always in search for new hidden roads, new worlds, new dimensions. It is not surprising that for instance abstract works often
appeal to cadence, structure and methodology. Over centuries, scientists
and art professionals have paved new ways. Be it Jheronimus Bosch
with his surrealistic, hallucinating view on heaven and earth, or
be it Galileo Galilei whom against all odds completely tilted the
perception of the earth’s stellar composition.
Early last century Wolfgang Pauli and Enrico Fermi tried to
describe the radioactive decay process of heavy elements under
emission of electrons. Radioactive radiation was discovered and
studied by Henri Becquerel, Pierre en Marie Curie. It appeared
that in these processes energy “disappeared”, an observation that lead Fermi to postulate an exotic new particle, “the
neutrino”. This particle demonstrated to be the key to opening
a new world in which asymmetry plays a fundamental role. As
illustration, when we look into a mirror, our image in the mirror
remains as symmetric as our own real person. Only the left arm
becomes the right arm etc. The neutrino however, appears to
have no mirror image, the symmetry is broken!
Around the same period (sixties of last century) that Murray
Gell-Man (Nobel prize 1969) ordered the families of elementary

The Quark and the Jaguar

Het Dharma wiel, verwijzing naar de “The eight-fold way (of Buddhism)”,
de basis ordening in Gell-Manns’s quark model
The Dharma wheel, a reference to “The eight-fold way (of Buddhism)”,
at the basis of the ordering in Gell-Manns’s quark model
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Slechts de linker arm wordt rechter arm etc. Het neutrino nu, blijkt echter geen
spiegelbeeld te kennen, weg symmetrie!
Ongeveer in dezelfde periode (jaren zestig) dat Murray Gell-Man (Nobelprijs 1969)
ordening bracht binnen de familie van elementaire deeltjes door de quarks te postuleren, introduceerde Yoichiro Nambu (Nobelprijs 2008) een eerste fundamentele
asymmetrie in de wereld van de kleinste bouwstenen. De voorgestelde methodiek
bleek belangrijke implicaties te hebben. Makoto Kobayashi en Toshihide Maskawa
(Nobelprijs 2008 samen met Nambu) slaagden erin om met Nambu’s ideeën een
belangrijke stap te zetten naar de oplossing van het vraagstuk dat ontstaat reeds
kort na de “oerknal”. Als uit de oerknal, een enorme hoeveelheid energie, naar Einstein materie en antimaterie ontstaat, waarom is dan alle antimaterie verdwenen?
Wat is ermee gebeurd? Kobayashi en Maskawa laten zien dat er een fundamentele
asymmetrie tussen materie en antimaterie bestaat die een sleutel kan zijn tot de
oplossing van dit probleem…

Materie gedraagt zich anders dan antimaterie!
Matter and anti matter behave differently!

Op dinsdag 14 september 2004 organiseerden Dave Blank en Martha Haveman de eerste bijeenkomst die de aanleiding was tot
de serie “Qua Art - Qua Science”. Tijdens deze bijeenkomst stond de abstracte schilder Billy Foley centraal. Zijn werk ademt symmetrie, terwijl hij sterke inspiratie put uit het quark model van Gell-Mann. Toen mocht ik de schoonheid van Gell-Mann’s model
uit wetenschappelijk standpunt belichten. Na vier jaar is de cyclus weer terug bij Billy Foley. In vier jaar is op wetenschappelijk
terrein veel gebeurd. Stond vier jaar geleden de symmetrie centraal, nu zal de “verscholen” asymmetrie meer centraal staan. Is
het niet zoals in kunst; de wereld ziet er niet altijd zo uit als hij lijkt?
(*) “Schilf” (Vrije val) – Julia Zeh, Schöffling & Co/Anthos (2007/2008).
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particles by postulating the quarks, Yoichiro Nambu introduced (Nobel prize 2008) a first fundamental asymmetry within the world
of the smallest building blocks of nature. The proposed methodology proved to have important implications. Makoto Kobayashi en
Toshihide Maskawa (Nobel prize 2008 shared with Nambu) succeeded on the basis of Nambu’s ideas to make an important step
towards a solution of the a fundamental question arising shortly after the “Big Bang”. When, as a result of the Big Bang, an enormous amount of energy, according to Einstein matter and anti matter are formed, where has than all anti matter gone? What has
happened with the anti matter? Kobayashi en Maskawa demonstrated that there indeed exists fundamental asymmetries between
matter and anti matter which may give an important hint to solving this problem…
On September 14, 2004, Dave Blank and Martha Haveman organized the first meeting as start of the series “Qua Art - Qua Science”.
This meeting focussed on the work of the abstract painter Billy Foley. His work breathes symmetry, while he is strongly inspired
by the quark model of Gell-Mann. At that occasion I was honoured to present the scientific beauty of Gell-Mann’s model. Four
years later, the series of meetings returns to
Billy Foley. During past four years many
new scientific developments have taken
place. Four years ago, symmetry was
the central theme in the discussions,
now “hidden” asymmetries demand
their central role. Can not one say
as in art, the world seems not
what it appears to be?
(*) “Schilf” (Vrije val) – Julia
Zeh, Schöffling & Co/Anthos
(2007/2008).

Set van deeltjes analoog aan proton en neutron naar Gell-Mann
A set of particles (similar to the proton and neutron) ordered after Gell-Mann
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C U R R I C U L U M V I TA E B I L LY F O L E Y

EDUCATION:
1980-1981 Visual Education Certificate,
Crawford College of Art and Design, Cork.
1981-1984 Painting and Printmaking,
Crawford College of Art and Design, Cork.

SOLO EXHIBITIONS:
2008

2006
2004
2003
2002

1999
1999
1997
1997
1996

1994

‘Qua Art – Qua Science’. Faculty Club of The University of Twente, Enschede, The Netherlands
Fenton Gallery, Cork, Ireland.
ENGAGE Bandon Arts Festival Co. Cork.
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede The Netherlands.
Fenton Gallery, Cork, Ireland.
The University of Twente, Enschede, The Netherlands.
Kunstcentrum Hengelo, in coöperation with Galerie Beeld & Aambeeld, The Netherlands.
Fenton Gallery, Cork, Ireland.
Art Twente 4. Expo center Hengelo. Galerie Beeld & Aambeeld, The Netherlands.
Kadans Gallery. The Hague, Netherlands.
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede, The Netherlands.
‘Line of Thought’, Origin Gallery, Dublin, Ireland.
The Arts Council of Ireland Gallery, Dublin, Ireland.
University College Cork. (Residency)
One Person Touring Exhibition of the Netherlands and Belgium:
Kunsthandel and Galerie De Vries, Leeuwarden, The Netherlands.
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede, The Netherlands.
Let’s Find Gallery, Antwerp, Belgium.
‘Formations’, Triskel Art Centre, Cork.
Director and studio holder, Cork Artist Collective.
Project manager, Guest HouseShandon, Artists residency & project space.

TEACHING:
1994-2006 Art facilitator, Cork Prison, Cork City.
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Oil paint on oil paper, 41.5 x 51 cm
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Oil painting on canvas, 90 x 145 cm
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Oil painting on canvas, 90 x 145 cm
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Oil paint and charcoal on oil paper, 41.5 x 51 cm
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Oil paint and charcoal on oil paper, 41.5 x 51 cm
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Oil painting on canvas, 132 x 213 cm
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Oil painting on canvas, 132 x 213 cm
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Charcoal and pastel on paper, 64 x 90 cm
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Charcoal and pastel on paper, 64 x 90 cm
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Oil paint and charcoal on oil paper, 41.5 x 51 cm

300 ❘ Qua Art - Qua Science 2004 - 2008

The Quark and the Jaguar

ll
D e e l n e mBei n
d ye Fkoulnesyt e n a a r s

Oil paint and charcoal on oil paper, 41.5 x 51cm
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Oil painting on canvas, 90 x 145 cm
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Oil painting on canvas, 132 x 213 cm
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