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Fractaalbeelden



          

Wat is een fractaal?

Fractalen zijn beelden die gecreëerd worden door een set van grafische instructies steeds 

weer uit te voeren. Deze beelden hebben dan ook vaak een grote hoeveelheid details, en bij 

sommige fractals komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen.

Enkele eenvoudige voorbeelden waarbij steeds meer details worden toegevoegd.

Fractalen komen veel in de natuur voor. Voorbeelden zijn bomen, bloemen, vruchten, 

longen maar denk ook groots: wolken, bergen en kuststroken.

De rekenkracht van computers stelt de mens in staat om met fractaalprogramma’s beelden 

te maken die voordien gewoonweg niet gerealiseerd konden worden.  De onderliggende 

wiskunde bestaat nog maar ten volle 50-tal jaar en men ontdekt steeds meer 

mogelijkheden. De eerste fractale computerbeelden leken psyschedelische chaos, maar 

dat is niet meer. Het resulterend beeld kan tegenwoordig van alles zijn: rustig of energiek, 

felgekleurd of zacht, met duidelijk herhalende patronen of niet.

Welke fractalen maakt Imaginist?

Prachtig en gepast    

• Abstracte beelden 

met een ritme en 

complexiteit die als 

aangenaam worden 

ervaren.

• De fractaal wordt 

ontworpen om de 

gepaste stemming te 

versterken.

Echt op maat

• Je unieke  fractaal kan in 

opdracht volgens jouw 

instructies gemaakt 

worden. (Zie achteraan)

• Afmetingen naar wens.

• Kleurenpalet naar eigen 

smaak.

• Verschillende 

toepassingen:

• Behang, metersgroot

• Afdruk op canvas of 

aluminium platen

• Semi transparante 

afscheidingen

• Inpakpapier

• Achtergronden

• ...

Hoge kwaliteit

• Technisch: 

afdrukkwaliteit naar 

wens. 

• Hoe complexer de 

stappen hoe unieker het 

beeld. (Het kan dan niet 

nagemaakt worden.)

• Uitsnedes kunnen 

eindeloos gemaakt 

worden zonder 

kwaliteitsverlies, zelfs 

metersgroot.

Nog dit

De volgende pagina’s tonen mogelijkheden. Sommige zijn uitgevoerd, 

andere zijn simulaties of gewoon beelden. Al die verschillende 

mogelijkheden, stijlen en stemmingen kunnen nogal overweldigend zijn.  

Geen nood, Imaginist helpt je kiezen.



Detail
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Fases, licht en schaduw
Uitgevoerd in eetkamer

Spel van vlakken, 
lijnen, schaduw en 
licht



© pieter imaginist lesage

Kantoortoepassing
Uitgevoerd

Rust in spanning
Aantrekking en 
afstoting
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Kantoortoepassing
Simulatie

Energie
Beheersing
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Kantoortoepassing
Simulatie

Energie
Complexiteit
Verbinding



Variaties
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Alice in wonderland
Uitgevoerd in woonkamer

Zachte fantasie
Droom
Hoop
Keien
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Slaapkamervoorstel
Simulatie wall-to-wall behangpapier

rust
veren
harmonie
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Slaapkamervoorstel
Simulatie 3 x 1 m canvas

passie, 
energie, 
valse symmetrie,
complementariteit
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Love & Peace
Simulatie, later uitgevoerd

passie, 
energie, 
levenscirkels
Semi-transparant



Simulatie in interieur van een zaak
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Pluisbloem
Simulatie

Yin yang
Veren
Stuifmeel
Vreemd wezen
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Waves of evolution
In gebruik als verpakkingspapier

Complexiteit
Verandering
Beïnvloeding

Kleurvariatie
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Eerste celdeling
Behang voor wachtzaal gynocoloog?

Geboorte
Oneindigheid
Lemniscaat

Variaties



Variatie
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Wedergeboorte 1 Vruchtbaarheid
Baarmoeder
Drievuldigheid
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Marmerachtergrond
Binnenbladbedrukking van boekcovers

Tijd
Chinese draak
Doorzetting
Energie

Andere achtergronden
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Lentetijd
Inpakpapier

Feest
Vreugde

Andere achtergrondkleur
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Industriële kant Detail
Eifel



Gids naar jouw unieke fractaal

Stap 1: vul dit formulier in.
Geen zin in dit formulier? Ga direct door naar stap 2.

Hoe wordt de fractaal toegepast?

 Als behangpapier (niet verwijderbaar)

 Op een canvas (op te hangen)

 Afdruk op papier

 Als achtergrond op een digitaal apparaat

 Andere   

      

Wat zijn de afmetingen? 

Breedte :    * Verplicht       Hoogte:    * Verplicht

Welke uitstraling?

 Energiek

 Rustig

 Andere

     

Welke kleuren bij voorkeur?

 

Welke kleuren zeker niet?

Welke lichtintensiteit?

 Donker

 Licht

Welke kleurintensiteit?

 Fel

 Midden

 Zacht

Welke voorbeelden hebben je het meest getroffen?

Voorkeur 1    paginanummer, naam, of referentie

Voorkeur 2  

Voorkeur 3  

Opmerkingen

Stap 2: mail je wensen

Of stuur een mail naar Pieter Lesage, 

pieter@imaginist.be.

Vervolg

Pieter zal je dan contacteren om je 

unieke fractaal met je te bespreken.

Burgemeestersstraat 2 

3000 Leuven 

België

+32 494 166 310

pieter@imaginist.be
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