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LUCAS CREATIV SCHOTEN
Houdt u van kunst?
Bent u een creatieveling?
Bent u gek op tekenen?
Dan hebben wij voor u alles in huis.
Olie-, acryl- en aquarelverf van
diverse merken en kwaliteiten.
Grafische materialen
Papier voor alle doelgroepen

Potloden en pastels naar ieders wens
0032 3 646 64 92
www.lucascreativ.be

Alles voor de hobbyist.
Wij helpen u verder ook bij het kiezen van alle soorten kaders
rond alle mogelijke kunstwerken en foto's
Deze inlijstingen worden verder verzorgd in eigen atelier
Verder bieden wij ook scholen en bedrijven speciale voorwaarden
bij grote hoeveelheden.
Open: Ma - Vr : 9.30 - 18.00
Za :
9.30 - 17.00

KUNSTPLATFORM KAPPA vzw
Een kunstenaarscollectief voor de regio Noord Antwerpen

KAPPA STUURGROEP
Voorzitter:
Secretariaat :
Marc Maes
Ivan Janssens
Kapelstraat 41 :
Nijverheidslei 77
2040 Antwerpen 4
2180 Ekeren Mariaburg
03 568 80 82
03 665 06 61
maesant@telenet.be
janssens.ivan@telenet.be
Stuurgroepleden:
Nora Alaerts
André De Nys
Jeannine Geertsen
Guy Renders
Erik Simons

( 0476 308 391 )
( 03 605 36 93 )
( 0486 565 253 )
( 0477 560 351 )
( 03 568 79 27 )

Wim Haazen
Ivan Janssens
Hubert Roosen
Lieve Liégeois
Liliane Denayer

( 03 651.50.81 )
( 03 665 06 61 )
( 03 666 88 03 )
( 0494 475 996 )
( 03 645 35 34 )

KAPPA FINANCIEEL - Penningmeester : Lieve Liégeois
Onze bankrekening : p/a : Kunstplatform Kappa vzw
IBAN : BE08 4137 2036 6113 - BIC : KREDBEBB
Lidgeld : 20 euro per kalenderjaar en per correspondentie-adres
( ongeacht het aantal leden op dat adres )
KAPPA - LETTER 10 - Eindredactie : dd. André De Nys
Publicatie: Ons tijdschrift verschijnt zes maal / jaar
1/2 - 1/4 - 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/12.
Elke publicatie moet de spreekbuis zijn voor ALLE leden. Wilt u uw
tentoonstelling of een ander cultureel evenement aankondigen, schrijft u
cursiefjes of poëzie, of geeft u gewoon eens uw mening over iets . . .
bijna alles kan ! Graag uw inbreng bij de eindredactie , ten laatste
de 15de , pakweg twee weken vóór de publicatiedatum.
http://kuplaka.wikidot.com
www.facebook.com/kappakunstplatform
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Op de cover : Henri Matisse … onlangs gingen de deuren dicht van zijn
expo in Amsterdam. Het werd ongetwijfeld een top drie quotering in het
rijtje van de beste tentoonstellingen in de Lage Landen dit jaar !
Matisse nam voor het eerst een schaar in de hand in de jaren 1930 om
figuratieve composities te maken voor muurschilderingen en theater decors.
In 1944, tien jaar voor hij stierf, werd zijn gezondheid alsmaar slechter.
Hij was niet meer in staat om te schilderen. Met de hulp van assistenten
ontstonden de cut-outs. Matisse was oud en versleten , maar zelfs zijn laatste
cut outs tonen een uitbundige “joi de vivre”.
================================================================

Beste Kappa-vrienden,
Het einde van het jaar komt eraan.
Tijd voor het lidgeld 2016.
Uw jaarlijkse bijdrage van twintig euro
is van levensbelang voor onze werking.
Toon uw sympathie voor ons
uiterst dynamische kunstenaarscollectief.
Onze bankgegevens vindt U op de bankoverschrijving,
die toegevoegd werd aan dit tijdschrift .
De Kappa-stuurgroep wenst U
prettige feestdagen en alvast een
dikke merci voor uw bijdrage! ! !
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.

Algemene Ledenvergadering

.

Om de activiteiten van onze vereniging op een efficiënte en juridisch correcte
manier te bestendigen, en liefst uit te breiden, dient vzw Kunstplatform Kappa
een stevige ruggengraat te hebben. Een vzw die de activiteiten overkoepelt en
financieel en juridisch als gesprekpartner optreedt tegenover derden.
We doen daarom een warme oproep om u aan te melden als bestuurslid van de
vzw – een vijftal vergaderingen per jaar – en er mee voor te zorgen dat het kader
waarbinnen we onze tentoonstellingen organiseren, de vereniging, verder kan
blijven bestaan.
We rekenen op u,

Namens de stuurgroep vzw KAPPA
M. Maes, voorzitter,
VZW KUNSTPLATFORM KAPPA
Ondernemingsnummer 0458 146 638
Ledenvergadering 15 december 2015

Bij deze bent u, als Kappa lid, vriendelijk uitgenodigd op de
Algemene Ledenvergadering van de vereniging op ;
Dinsdag 15 december om 20.00 u
Cultuurcentrum Kapellen, Oude Pastorij
Dorpsstraat 45 - KAPELLEN

Op de agenda ondermeer:
-

samenstelling bestuur vzw
activiteitenverslag
financieel verslag
planning 2016
variapunten: kunnen tot 10 december worden ingediend bij de
voorzitter, via mail (maesant@yucom.be) of per brief op het adres van
de zetel (Petunialaan 18 Kapellen)
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.

KAPPA IN TRANSITIE

.

Zoals U al hebt gemerkt … onze Letter Tien zit in een nieuw kleedje !
Handiger in de sjakosh, handiger ook op de bus of de trein, handiger als
WC-lees …. Kortom … handiger. We hopen dat deze nieuwe format U bevalt.
En binnenkort willen we de Kappa-leden nog extra verwennen met veel
interactie tussen het papieren tijdschrift en een nieuwe Kappa website. Nog
meer culturele info en vooral … meer kleur via het scherm !
De nieuwe webmaster zit al te popelen om erin te vliegen.
Er ontbreekt alleen nog wat vrijwilligerswerk om tweemaandelijks het papieren
tijdschriftje op A5 formaat mee vorm te geven.

BELANGRIJKE VACATURE
Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over het schrijven van teksten ( alles mag ,
niks moet ! ) , maar wel over het ordenen van de binnengekomen artikels die
dan met copy/paste ingebracht worden in een op voorhand klaargestoomde
format. Een beetje vertrouwd zijn met WORD is meer dan voldoende.
( opleiding wordt voorzien ).
Neem daarbij nog de contacten met het copy-center en het afleveren bij Bpost,

dan spreken we over maximaal vier à vijf uur per twee maand.
Kappa is dringend op zoek naar een vrijwilliger om deze klus te klaren.
En neem deze noodkreet maar ernstig ! ! ! Als niemand zich aandient dan is de
kans groot dat de Letter Tien binnenkort noodgedwongen moet verdwijnen.
Vind jij ook dat de Letter Tien op papier moet blijven bestaan ?
Spring dan op de kar? Gooi uw schroom en uw aarzelingen overboord !
We gaan samen werk maken van een nog sterker Kappa waarbij vriendschap en
meer onderlinge contacten centraal komen te staan .
Neem contact op met André ( tel 03 605 36 93 - denysandre@gmail.com )
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.

Kappa – op ons planningsbord

.

Kunstplatform Kappa zit niet stil! In de zomer van 2017 is er de tentoonstelling
‘De tuin der lusten’ in de omvangrijke tuin van het Arboretum van Kalmthout.
In november 2016 is er opnieuw een expositie in Expog (oud-gemeentehuis) van
Kapellen. Maar eerst is de tentoonstelling in het Rivierenhof van Deurne.

Vrijdag 15 april - zondag 24 april 2016
Rivierenhof Deurne
Thema : HOF VAN PLAISANTIE

Het Rivierenhof is sinds de 16de eeuw één van vele hoven van plaisantie rond
Antwerpen. Rijke Antwerpenaars kochten toen de oude kasteeldomeinen om er
hun speelhof in te richten. Hiermee ontvluchten ze de benauwde, gevaarlijke,
stinkende en ziekteverwekkende stad waar de mensen heel dicht op mekaar
woonden. In de zomer en tijdens de weekends vermaakten ze zich op hun
lusthof waar het aangenaam vertoeven was.
Het hof van plaisantie is een nieuw uitstekend thema en uitdaging voor de
Kappa-kunstenaar.
Van het Rivierenhof maken we opnieuw een hof van plaisantie.
Hoe kan je deelnemen?
• Enkel nieuwe en nog niet geëxposeerde kunstwerken die kaderen in het
thema ‘Hof van plaisantie’ kunnen ingeschreven worden.
• Één meter! ! ! Voor elke exposant is er één meter (all in) voorzien: één
lopende meter breedte voor hangend werk en één m² voor staand werk.
• Bezorg je inschrijving aan Lieve Liégeois, lievelie@hotmail.com, Laaglandlaan
829, 2170 Merksem. Dit ten laatste voor 1 maart 2016. Na 1 maart 2016
geen inschrijvingen aanvaard. Alle gegevens dienen opgenomen te zijn in de
inschrijving. Na inschrijving zijn geen wijzigingen mogelijk.
• Alle disciplines zijn toegelaten.
• Alleen leden van Kappa kunnen deelnemen.
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•
•
•
•

•

Bij het binnenbrengen van de werken betaalt elke deelnemer 5,- euro voor
de organisatiekosten.
Foto-albums, toelichtingen bij het kunstwerk, individuele naamkaartjes, enz.
zijn niet toegestaan in de tentoonstelling.
Er is geen % op verkoop af te staan aan Kappa.
Permanentie: iedere deelnemer wordt gevraagd enkele uren permanentie
waar te nemen. Dat wordt bij het binnenbrengen van de werken
afgesproken. Ingeval de exposant verhinderd is om permanentie te doen,
wordt gevraagd dat hij of zij zelf zorgt voor een plaatsvervanger.
Geef je werken een sprekende titel.

Let op! Voor een vlotte organisatie worden na 1 maart 2016 geen inschrijvingen
aanvaard. Na inschrijving zijn geen wijzigingen mogelijk.
Je bezorgt je inschrijving aan Lieve Liégeois, lievelie@hotmail.com,
Laaglandlaan 829, 2170 Merksem. Dit ten laatste voor 1 maart 2016.
==================================================================
Naam / voornaam : ……………………………………………………………………………
Straat: ………………………………………………………………………………

Nr:…………

Postcode: …………………………… Gemeente:………………………………………..…….
Tel.nr.: ………………………………… e-mail: ……………………………………………………
Website-adres: ………………………………………………………………………………………
Schrijft zich in voor de groepstentoonstelling ‘Hof van Plaisantie’.
(max. 1 lopende m of 1 m²).

Werk 1
Titel van je werk

Werk 2

Werk 3

………………….…

……………….……

……………………….

Aard van het werk
(gebruikte materialen) …………………….

…………………….

.……………………..

Afmetingen BxHxD

….………………….

….…………………

………………………

Verzekeringswaarde

…….……………….

….…………………

………………………
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TENTOTIP :

Interactieve schilderijen van Robert Devriendt

Close-ups in een douche-cel, een explosie, een koppel in het geelgroene
neonlicht van een parking, een dolende wilde hond, een auto stopt voor de
poort ... De kleine schilderijtjes van Robert Devriendt zijn een uitnodiging om
onze verbeelding te activeren. De kunstenaar speculeert op het talent van de
toeschouwer om associaties te maken tussen de verschillende schilderijen.
Door zijn precieze en sensuele manier van schilderen wordt Devriendt
bestempeld als een witte raaf binnen de hedendaagse kunstwereld. Eerder kreeg
hij zelfs het etiket van hedendaagse Vlaamse primitief op gekleefd.
Maar er is meer. Zijn schilderijen hebben een groot "Eyes Wide Shut" gehalte.
Meer en meer vertoont zijn oeuvre de kenmerken van een film.
Zijn series zijn een afspiegeling van de contemporaine beeldenstroom waarbij de
reële waarneming soms bruusk geconfronteerd wordt met onverwachte beelden
die we niet voor mogelijk achtten. Met een groot gevoel voor dramatiek
onderzoekt Devriendt de uitwerking van geschilderde afbeeldingen op de
toeschouwer.
Hij vertrek vanuit een personage, een protagonist die al dan niet bepaalde acties
uitvoert. Deze hoofdpersoon wordt als het ware een alter-ego van de
kunstenaar. Intuïtief brengt de schilder de voorkeuren van het personage tot
leven. Het alter-ego zorgt voor een verhaal en voor de beeldvorming.
Robert Devriendt heeft zijn atelier in Brugge en werkt samen met befaamde
galeries in Londen, Brussel, en Parijs.
ADN
Making connections - Robert Devriendt
Groeningemuseum - Dijver 12, Brugge
17 oktober 2015 - 21 februari 2016
Dinsdag tot zondag : 9u30 – 17u.
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TENTOTIP :

Van Gogh in Kalmthout

.

Als feestelijke afsluiter van het Internationaal van Gogh Jaar, komt de reizende
buitententoonstelling ‘De Wereld van Van Gogh’ naar Arboretum Kalmthout.
Op het grasveld voor het Vangeertenhof worden op groot formaat fotoseries
geëxposeerd van Paul den Hollander, Hanneke van Velzen, Anne Geene, Aki
Tanaka en Katsumi Omori.
Deze hedendaagse Nederlandse en Japanse fotografen brengen van Goghs
liefde voor de natuur op bijzondere wijze in beeld. Aan het tuintheater kun je
de tentoonstelling van de gelijknamige internationale wedstrijd bekijken.
Dertig winnende foto’s van amateurfotografen en professionals brengen de
Nederlandse, Belgische en Franse locaties in beeld waar van Gogh geleefd en
gewerkt heeft. " Tot daar deze inleiding, terug te vinden op het internet.

©Wiesje Peels
In ieder seizoen blijft een wandeling door het Arboretum van Kalmthout een
geschenk, alle zintuigen komen aan bod en het is steeds genieten.
Zo was het ook nu op die schitterende herfstdag waarop de zon een prachtige
roodbruine gouden gloed gaf aan de bomen en het bladertapijt.
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Rustig kuierend, dwaalden mijn gedachten af naar Peter Van der Avoort
die goed thuis was in het Arboretum.
Peter, als gepassioneerd natuurfotograaf, zou men tijdens zo'n mooie herfstdag
en dan nog mèt deze buitententoonstelling, beslist op 't lijf zijn gelopen.
De lievelingsbank aan de vijver, bleek ook de zijne en was tijdens zijn
ziekteperiode één van onze gespreksonderwerpen. Gezeten op de bank, leek
het alsof Peter ons kwam vergezellen, eveneens genietend van de mooie herfst..
Mijn gedachten dwaalden af naar onze ontmoetingen en gesprekken tijdens zijn
ziekteperiode. De zoektocht naar een boeddha die hij later een mooie plaats gaf
in zijn tuin en waarbij hij sprak over zijn voorliefde voor rozen. Zijn uitvoerige
toelichtingen over de rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. 'k Herinner mij
de prachtige detailfoto's van de diverse rozen in die tuin en die hij - hoe
inspannend ook - beslist op zijn computer wilde toonde. Hoe hij bemerkte dat
het toch fijn zou zijn mocht ik de tuin ginds eens bezoeken en, … misschien,
iemand kon meenemen die fysiek zelf niet meer tot ginds kon geraken.
'k Denk zo dat hij op zichzelf doelde, dat hij ondanks het zware verdict toch nog
hoopte op een mogelijke genezing. Daar en dan, in het UZ Antwerpen, heb ik
hem beloofd deze rozentuin in Sint-Pieters-Leeuw te bezoeken, volgend
voorjaar.
Zoals hij in gedachten even plaatsnam op die bank aan de vijver in het
Arboretum, zo zal hij in gedachten en herinnering, volgende lente mee wandelen
in de rozentuin. Vele Kappa-leden kenden Peter aanzienlijk langer dan ik, zullen
af weten van o.a. deze twee lievelingsplekken van hem. Voor anderen, met
Peter in gedachte, kan een bezoek hieraan een mooie ontdekking betekenen.
In herinnering en in dank aan onze vorige redacteur, Peter en met dank aan
André die deze taak op zich heeft genomen.
Rita Verbist
De Wereld van Van Gogh
Arboretum Kalmthout
24 oktober 2015 - 16 december 2015
( inbegrepen in toegangsticket )
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TENTOTIP :

Van Gogh in Zundert - de wrijving van gedachten

We delen een taal … zelfs een schilderkunstige traditie, en toch kennen we
elkaars hedendaagse kunstklimaat maar oppervlakkig. Het uitwisselingsproject
“Wrijving van gedachten “ beoogt Nederlandse en Vlaamse kunstenaars dichter
bij elkaar te brengen. In hoeverre zijn we bewust van elkaars artistieke klimaat?
Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Het Vincent Van GoghHuis in het
grensdorp Zundert biedt de bezoeker een inkijk in de kunst van dit moment aan
weerszijden van de grens.
Als inspirator biedt Vincent Van Gogh voor alle kunstenaars en kunstliefhebbers
een goede voedingsbodem voor een artistieke dialoog. Geboren in het
grensdorp Zundert, trok Vincent van Gogh zelf in 1885 naar Antwerpen om de
academie te bezoeken en zielsverwante kunstenaars te ontmoeten. De stad
beviel hem goed. Hij schreef er over aan zijn broer Theo: “ Ik vind hier de
wrijving van gedachten die ik zoek “.

Emo Verkerk

Emo Verkerk en Fred Bervoets zijn in hun werk verschillend van karakter en
temperament, maar zij delen een sterke fascinatie voor Vincent van Gogh. De
filosofisch ingestelde Emo Verkerk uit Den Helder, die een tijdlang in Antwerpen
woonde en werkte, bracht speciaal voor deze expositie de jonge Vincent en zijn
moeder in beeld. De excentrieke Fred Bervoets uit Antwerpen brengt al sedert
de jaren ’80 hommage aan Van Gogh. Op de tentoonstelling worden een
schilderij en een ets van hem getoond waarin hij zijn bewondering voor Van
Gogh op grandioze wijze tot uitdrukking heeft gebracht. “ Van Gogh was de
missionaris van de moderne kunst “, aldus Bervoets. Door zijn “ Eenzaam café “
loopt een rood bloedspoor dat de lijdensweg van de kunstenaar symboliseert.
In het werk van Luc Tuymans en Marlene Dumas speelt de fotografie en specifiek
de Polaroid een belangrijke rol.
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De foto fungeert letterlijk als bron voor het schilderij. Het Van GoghHuis
presenteert een ruime selectie van Polaroids van Luc Tuymans uit de collectie
van het M HKA, aangevuld met zijn grafiek.
Van Marlene Dumas worden twee collages van aquarellen en enkele
schilderijtjes geëxposeerd die zij begin jaren ’90 maakte. Voor dit project maakte
ze ook gebruik van polaroids als studiemateriaal. Overigens ziet Dumas Van Gogh
als de eerste ‘Polaroid’ schilder: “ Van Gogh schilderde de artificiële kleuren van
de Polaroid voordat de Polaroid camera was uitgevonden “.
De expositie wordt aangevuld met enkele recente werken van de talentvolle
Nederlandse en Vlaamse kunstenaars Nel Aerts, Lennart Lahuis, Lieven Segers en
Niek Hendrix. Zij werken van oktober 2015 tot en met maart 2016 in de
gastateliers van het M hka in Antwerpen en het Van GoghHuis in Zundert.
De resultaten van hun “ artist-in-residence “ zullen later worden gepresenteerd
in Zundert en Antwerpen.
ADN

“ Wrijving van gedachten “
Vincent van GoghHuis Markt 26 – Zundert - NL
20 september 2015 – 14 februari 2016
Woensdag tot vrijdag : 10 u – 17 u
Zaterdag en zondag : 12 u – 17 u
www.vangoghhuis.com

< Fred Bervoets
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Onvergetelijke ontmoetingen nr.8

.

Weldra is het Kerstmis

.

Al heel lang wilde ik dit verhaal vertellen. Het gaat over een heel mooie
herinnering. Maar veel meer nog gaat het over de drang naar creativiteit, de
stimulans van samenwerking en de betekenis van vriendschap.
Ik droeg nog korte rokjes en een lange donkerblonde paardenstaart.
Als “hij” voorbijkwam kreeg ik kippenvel op mijn benen. “Hij” was, wat mij
betreft althans, de mooiste jongen van de hele school. Ik deed mijn eerste jaar
latijn en hij zat in de moderne afdeling.
Naar aloude traditie betekende dit dat er mijlen tussen ons lagen …?
Mijn gedichten verlieten stilaan de wereld van Alice Nahon, de verering voor
Hendrik Marsman liet wat na en langzaam merkbaar ontwikkelde zich een klein
eigen literair parfum, een zacht ontwaken van persoonlijkheid.
De mooie jongeman bleek Poolse roots te hebben. En, o wonder, hij hield van
Chopin.
Op de kamer die ik deelde met mijn zus prijkte, naast haar aanbeden popstars ,
een afbeelding van mijn groot idool.
Frederic Chopin. Hij zou mijn levensweg niet meer verlaten. Zijn muziek loopt als
een rode draad door mijn bestaan. Eerst hij, dan de andere componisten. Hij
altijd, de anderen afwisselend.
Met goede wil kunnen mijlen overbrugd worden.
De mooie jongeman en ik werden vrienden.
Ik leerde zijn familie kennen , ging er graag en regelmatig op bezoek.
Er groeide een band van wederzijdse interesse en respect.
Mijn vriendje had fantasie, meer dan gelijk wie die ik kende. Zijn wereld was
bont, open , artistiek, en vooral uiterst persoonlijk.
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Op een robuuste “Guido” (piano) componeerde ”mijn kleine Chopin” zijn eerste
werkjes.
En daar ik ook tokkelde bloeide alweer iets open.
Mijn zus en ik zongen sinds enkele jaren in de middernachtmis die met Kerstmis
werd gevierd in de Kapel van het Sint Jozef ziekenhuis in Kapellen.
Mijn vriendje had (weer eens) een super idee. “We” zullen een lied schrijven om
daar uit te voeren. Hij de muziek, ik de tekst. Voor de zieken en de armen. Er was
toen ook nog een bejaardentehuis voor de minder bedeelden verbonden aan het
hospitaal.
We werkten met hart en ziel aan “ons” lied. En ja, het kreeg vorm, en ja, het
werd door de directie aanvaard.
Componist en tekstschrijver waren beide 13 jaar jong.
De grote dag van de première brak aan. Het sneeuwde zachtjes. Vrede op aarde
aan alle mensen van goede wil. Mijn ouders en zijn vader gingen naar de
nachtmis. Het was toen nog plicht voor de vrouwen om een hoedje te dragen in
de kerk. Mijn moeder had er geen...
In allerijl moest er een oplossing gevonden worden. Mijn zus had toch het vorige
jaar haar H. Vormsel gedaan. En ze droeg daartoe een wijnrood hoedje. Dat
hoedje, ja natuurlijk, stond mijn moeder allerbest.
Het was een ontroerend ogenblik toen het harmonium de openingsakkoorden
van “ons” lied speelde.
Met tranen in de ogen zong ik mijn eigen tekst.
Er zijn momenten waarvan de glans nooit helemaal verbleekt, die je een leven
lang bijblijven, en die tevens een boei zijn in moeilijke uren...
Daarvoor zal men dankbaar zijn.
Yolande
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Hoe Arlet haar kanker bestreed

.

Als je moe bent moet je rusten zei ik.
“ik ben niet moe maar de kanker is weer bezig … die doet weer alsof alles van
hem is”
Maar je lichaam moet toch naar je luisteren en doen wat je zegt!
“Domme jongen, kanker dat zijn transgenders, die wisselen zoet met zout en
suiker met azijn”
Die proef je dan toch, en spuug je die toch uit of?
“Dat lukt een tijdje. Maar die mannen zijn leep.
Zoiets als spermatozoïden met een drakenstaart”
Oeps en hoe bedwing je die dan?
“Duidelijk die agressieve beestjes kunnen niet tegen rust, ik wel.”
Dus je rust en maakt die metastasen een beetje roerloos.
“Klopt, na twintig minuten, open ik mijn ogen en er is rust.
Dat kankerzaad kan niet direct mee, en is van slag en van de kaart.
En dan doe ik een pafje en wij een wandeling of een trip in golfwagen.”
En dat gaat zomaar?
“Die domme dingen denken binair: 0 en 1, wit en zwart, maar nuances, dat is
niet hun sterkte”.
Maar zo een kat en muisspel kunnen toch niet eeuwig duren?
“Toch wel als het geheime wapen kent.”
En dat is?
“Onaangekondigde slaap, heel diep en heel kort,
Ze zijn machteloos en gefrustreerd en kunnen mij dan niets maken”
Allright
“Maar mijn slaap capaciteit is zeer beperkt en ik moet het sparen voor de
eindstrijd”
En dat is?
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“Als zo sterk komen aandringen, dan ga ik slapen. Ze pruttelen daar natuurlijk
tegen, maar tegen slaap hebben ze geen verweer”
Maar dat is toch niet eindeloos, dat is toch beperkt.
“Natuurlijk jong, maar als ze zo baldadig worden, dan ga ik een echte slaap heel
diep.
Dan valt die kanker zonder werk!”
Goed, maar als je zoo diep slaapt dan ben je ook toch weg!
“Jazeker, en de kanker ook, want die beleeft geen lol in aanvallen op weerloze
lichamen”
Maar dan je toch onbeschermd en weerloos,
“Niks jongen, het zijn echt Vikings en blonde of kale maagden heb hun interesse
niet”
Dus ga ja plat en catatonisch?
“Reken maar van yes, als ik diep, rustig eindeloos slaap kunnen die niets meer
beginnen.
Bingo zij zijn werkeloos, en ik droom duizend prettige dromen met 50 jonge
herders, en die Turbo-metastasen krijgen het deksel op hun neus”
Dan slaap je toch zowat voor eeuwig?
Jazeker, een dat geeft een rust man, voor mij en zeker voor jullie.
Toch?

Arlet Van Zwol ( 6 jan 1943 – 17 aug 2015 )
RVA
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. TECTOR - reflecties over leven en mensen

.

Tector, dat is de naam die Gene Deckers onder zijn schilderijen zet.
(https://gtector.eu). Eind van de jaren 80 ging hij lessen volgen in tekenen
en schilderen om pas in 1990, inmiddels 47 jaar oud, voor het eerst te
exposeren. Een laatbloeier, zoals dat heet.
Drie jaar later, in het Culturele Jaar van A’pen 1993 opende hij een eigen
galerie in Berchem aan de Driekoningenstraat, de Galerie 3K.
Het ging er daar altijd vlot en spontaan aan toe, met een groot aantal
buitenlandse gast-kunstenaars, veel volk op de vernissages en een eigen
kunstenaarsgroep met o. m. ook Cel Overberghe en Lieve Pettens.
Het was in niets te vergelijken met een op commerciële basis gerunde
galerie en Deckers zelf was meer dan eens voor korte of langere tijd op reis.
Hij stond open voor initiatieven van buitenaf en enkele keren kon ik er een
literaire namiddag organiseren, altijd in die opgeruimde, enthousiaste
sfeer.
Tector is een voorbeeld van bezadigdheid, van kalme afwachting om
problemen op te lossen, van nuchtere benadering van het leven. In zijn
schilderijen vol kleuren gaat hij op ontdekking naar menselijke relaties. Ik
citeer hem: ‘ Een figuur alleen is statisch, er moet méér zijn, de figuren
moeten in relatie staan met iemand of iets, anders is het verhaal niet af.’

“Hoogstaand Gesprek”,
een werk uit de groepstentoonstelling VREEMD
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Zijn werk geeft de inhoud of betekenis slechts prijs voor wie zich openstelt
voor het avontuur van het ontdekken, van het op zoek gaan, die reis naar
het onbekende. De schilderijen groeien vanuit vage elementen, groene
resten natuur, flarden wolken, herinneringen aan een straat, een dorp,
vanuit een droom waarvan niets van te voren vaststaat.
Het gaat om geabstraheerde indrukken uit het onderbewustzijn. Geen
vaste lijnen of structuren, integendeel is het een atmosfeer die geladen is
met emoties, een ontlading van spontane gevoelens, maar aftastend,
voorzichtig, breekbaar. Heel wat schilderijen gaan dus duidelijk over
communicatie, het naar mekaar toegroeien van twee wezens op zoek naar
een basis voor harmonie.
Schilderen is voor Tector het afleggen van een traject en gaandeweg uit de
materie, de spontaan ontstane of uit het onderbewustzijn aan de
oppervlakte komende kleuren en onderwerpen een eigen verhaal vertellen
dat ook verwijst naar zijn eigen herinneringen en beelden uit zijn jeugd. Het
resultaat is niet het gevolg van een vooropgesteld plan, wél groeit het als
een samenspel tussen toevalligheden en creativiteit, stijl en expressie.
Guy van Hoof

Nog twee kunstwerken uit de tentoonstelling VREEMD in nov 2015 in EXPOG
Links; “HONGKONG” ( Maria Peeters ) - Rechts “PALACE” ( Jan Daneels)
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.

TENTOTIP :

EXODUS

.

Twee overweldigende film-installaties,
meer toont Nicolas Provost niet in de
kelders van het CC De Warande in
Turnhout. Maar het moet gezegd ;
je gaat terug naar buiten met een
onvergetelijke indruk !
Provost probeert ons duidelijk te maken dat er een nieuwe economische
revolutie op ons afkomt. Het industriële tijdperk ligt zo goed als achter ons,
en nu moeten we nog komaf maken met het kapitalisme. In de nieuwe tijd
zal een groeiend bewustzijn een noodzaak zijn in de survival kit.
Werken en nog eens werken, en daarvoor uren in de file staan, zodat je alle
dingen kunt kopen die je totaal niet nodig hebt. Volgens Provost behoort
deze absurditeit van de consumptie-samenleving binnen enkele decennia
definitief tot ons erfgoed-patrimonium.
In de film-projecties krijgt de bezoeker de oneindige schoonheid van de
natuur in de Verenigde Staten te zien. De uitgestrekte landschappen met
indrukwekkende canyons doen eerder denken aan beelden van Mars dan
aan een gezonde biotoop waarin de mens zich goed voelt.
Hier en daar vind je nog een laatste plas met water, waarin het naakte
silhouet van Hanelore Knuts weerspiegelt. Knuts is immers de vriendin van
Provost en samen werken ze sinds kort aan de opvoeding van hun eerste
zoontje in New York. Op die manier krijgt de film wel een uiterst
persoonlijk accent mee. Op die manier wordt elk beeld in de film geladen
met een onderhuidse spanning.
De Bijbelse titel van het project in de Warande verwijst naar de zoektocht
van de elite om te ontsnappen aan de apocalyps door een ticket te boeken
naar een andere planeet. Hoe Provost dit probeert duidelijk te maken aan
de bezoeker dat kan je ontdekken in de tweede overrompelende filminstallatie.
ADN
EXODUS – Nicolas Provost - www.nicolasprovost.com
De Warande – Warabdestraat 42 - Turnhout
12 september 2015 – 14 februari 2016
Woensdag tot zondag : 11 u – 17 u
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BERICHTENBORD VAN DE KAPPA LEDEN

.

China Arts :

Noteer alvast de datum van onze volgende tentoonstelling
en kunstmarkt. Chinese schilderkunst, fotografie en kalligrafie van onze
docenten Fei Lingbi en Wu An aan zeer betaalbare prijzen! Voor het schoentje
van de Sint, de sok van de Kerstman of om andere redenen ...
Locatie: China Arts College, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen.
GRATIS TOEGANG
De link naar de volledige nieuwsbrief :
http://www.taoiststudies.org/TAOIST_STUDIES_WEB/DOWNLOADS_NL_files/1%
20CHINA%20ARTS%20NIEUWSBRIEF%20NOVEMBER%202015.pdf.

=======================================
EXPO - DE MARKT - 3 KEER ANDERS
M.m.v. De Kalmthoutse Fotokring , Vrij atelier ART-UUR en Sint Lucas PIGMENT
Kasteel RAVENHOF - Oude Broek 2 - Stabroek
Van 12 december tot 20 december 2015
Zaterdag en zondag : 10 u – 17 u
Weekdagen : 13 u – 17 u

=======================================
Kadokado

- Pop-up store met betaalbare, handgemaakte en unieke
cadeau’s. Direct van de kunstenaar.
Keramiek voor de kerst ( Brigitte Ryckaert ) - Steen goed en aardewerk ( Cecilia
Vervoort ) - Eenvoud is levende schoonheid ( Christine Peeters ) - Mutsen voor
groot en klein ( Dominique Vandecasteele ) – Zentangle ( Francine Huygen ) Laat de verbeelding spreken ( Marie-Claire Bruggeman ) - Mohennah sieraden
van zilver en glas ( Hennie en Monique Starink ) - Glas met zilver en porselein (
Nicole De Winter ) - Frivool als de natuur ( Witold Hoffmann ) - Afval met
waarde ( Stef Van Eyck )
Cultuurstation Tracé – Ekeren
Vr 11 & 18 dec 19u - 22u / Za 12 & 19 dec 11u - 18u / Zo 13 & 20 dec 11u - 18
Wo 16 dec 19u - 22u
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“Pekes en Artjes”

(eerder 'De Klakskes')
brengt authentieke maatschappij-kritische luisterliedjes,
geschreven en gecomponeerd door zanger/muzikant Guy Renders (Kappa-lid)
begeleid door Jan Aerts (gitaar en accordeon) en Omer Van Schoor (basgitaar)
Wim Haazen met eigen poëtische bindteksten (Kappa-lid)
Het ensemble verzorgt een aperitiefconcert op zondag 6 december
bij KAS - kerkje 'De Heuvels' in Stabroek (Waterstraat)
11.00u. - vrije bijdrage achteraf
Op het programma:
folk - veel eigen songs en liedjes van Wannes Van de Velde,
vertalingen van Gebirtich Modechaj, Bob Dylan...
Het vlotte echt Antwerps - afgewisseld met Nederlands - zorgt voor een
smaakvolle sfeer! De moeite!

========================================
Als afsluiter …. nog enkele kunstwerken uit de tentoonstelling
VREEMD in nov 2015 in EXPOG
Links : “Miauwig” ( Detail - Wilfried Keustermans) –
Rechts : “Groeipijnen “ ( Gi De Sadelaer )
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COPY SERVICE CENTER
KOPIES
INBINDEN
PLASTIFICEREN
PRINTEN
KLEURKOPIES

DORPSTRAAT 50
2950 KAPELLEN
03 605 42 67
COPYSERVICECENTER@SKYNET.BE
OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG
10.00U TOT 18.00U
ZATERDAG VAN 09.00U TOT 12.00U
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