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Lucas Creativ is …
alles voor de maquettebouwer
Balsa- schuimkarton – schaalmodellen
X-film – Mica – stokjes in verschillende
houtsoorten – aluminium - messing
plastiek profielen – styrene – boompjes
en geschikte lijmsoorten
Lucas Creativ is …
alles voor de creatieveling
Klei – miretten – Fimo
boetseerwas – kalligrafie – speksteen
papier – knutselmateriaal – enz
Lucas Creativ is …
alles voor de kunstenaar
Schildersezels – grafisch materiaal
olie- , acryl-, aquarel- en andere verven
Groot assortiment houtbeitels
Lucas Creativ :
kaders – passe-partouts
wissellijsten - inlijstingen
Studenten :
vraag uw klantenkaart
voor 10 % korting
op al uw aankopen
het ganse jaar door.
( Uitgezonderd promoties )

Open : MA tot VR : 9u30 – 18u
ZA tot 17u / Zon- en feestdagen gesloten.

Bredabaan 1303, Schoten
03 646 64 92
schoten@lucascreativ.be
www.lucascreativ.be
www.lucascreashop.be

Op de cover : “Hold your Beliefs Lightly“( 2011) - een tekening van Grayson Perry

Grayson Perry (1960) is één van de meest besproken hedendaagse Britse
kunstenaars. Terugkerende thema's in het werk zijn religie, travestie,
consumentisme en conflict. Deze onderwerpen vormen voor Perry het
klankbord van zijn leven. Schoonheid en ambachtelijkheid worden scherp
uitgespeeld in relatie tot sociale en maatschappelijke issues.

Grayson Perry manifesteert zich graag als een luis in de pels van de mainstream
kunstwereld. In de tentoonstelling in Maastricht wordt zijn veelzijdigheid
belicht aan de hand van keramische werken, wandtapijten, gietijzeren
sculpturen, foto’s, films, schetsboeken, een motorfiets en zelfs een compleet
huis. Vele werken van Perry bevatten een seksueel expliciete inhoud. Soms
obsceen en sadomasochistische, dan weer gaat het over kindermishandeling en
-verwaarlozing . In ander werk combineert hij decoratieve clichés zoals
bloemen met wapens en oorlog. Een vleugje provocatie is nooit ver weg.
Perry kleedt zich regelmatig zowel privé als in het openbaar als zijn alter-ego
Claire. In 2003 won hij met zijn opvallende keramische vazen de prestigieuze
Turner Prize. Hij nam de prijs in ontvangst als Claire waarbij hij verkondigde: “
Hoog tijd dat een pottenbakkende travestiet de Turner Prize wint ”. Inmiddels
wordt zijn werk wereldwijd getoond en verzameld.
ADN
“Hold Your Beliefs Lightly”
Bonnefantenmuseum - Avenue Céramique 250 - Maastricht - NL
26 febr – 5 juni 2016 ( Dinsdag tot zondag ; 11u – 17u )
www.bonnefanten.nl
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Je wordt uitgenodigd door Anne-Marie Timmerman, Annemie Van Dorpe,
Annemieke Verras, Erik Simons, G. Tector, Ivan Janssens, Jan Daneels,
Kristin Van Dorpe, Layla Van Bogaert, Leo Totté, Lieve Liégeois, Lucy De
Vocht, Lucien Denissen, Maarten Maesen, Marleen Beckers, Martine De
Clercq, Nora Alaerts, Rob Spitaels, Sus Verheyen, Wilfried Keustermans en
Yolande Van de Weerd.
Ze nodigen je uit om kennis te maken met hun interpretatie van het Hof
van plaisantie in de galerie , naast het restaurant aan de vijver in het
Rivierenhof.

Je bent welkom op de vernissage op vrijdag 15 april om 20u.
Mandus Sprengers van de Deurnse heemkring Turninum
zorgt voor het openingswoord.
Het Duo Albedo voor de muzikale omlijsting.

Verder te bezoeken ;
Vrijdag 15 en 22 april - Zaterdag 16 en 23 april Zondag 17 en 24 april - telkens van 11u tot 17u.

Letter 10

editie 01/04/2016

-4-

JUNI – JULI – AUG 2017 ; HOF VAN VERLANGEN
Kappa krijgt de kans om een grootse tentoonstelling in het Arboretum van
Kalmthout te organiseren. Het thema van de tentoonstelling zal zeker heel wat
kunstenaars én een groot publiek aanspreken.
Het onderwerp is “ Hof van verlangen “ .
In het 13 ha-groot domein is er plaats voor maximaal
een 50-tal werken. Kappa gaat voor deze
tentoonstelling scheep met Gilbert Uitdenhouwen
als curator en Eddy Avanture als tuinchef.
Meer informatie volgt. Kappa nodigt alle leden uit
om van deze tentoonstelling samen een groots
evenement te maken.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

www.kappakunstplatform.be
“DE” website … met een overzicht van de initiatieven van Kappa ... de komende en
de voorbije tentoonstellingen ... met tips voor exposities … met een kort overzicht
met actuele berichten .. . Ook jij kan je initiatief aankondigen ! ! !
Met een nieuwsbrief die iedereen ontvangt met een gekend e-mailadres.
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Laat je e-mailadres weten.
Met een webgalerie. Hier kan je je werk voorstellen. Zowel beeldend als
geschreven werk. Je kan foto’s van je werk bezorgen. Vermeld de discipline en het
formaat van je werk. Je afbeelding sla je op in het JPEG-formaat en mag maximum
5 Mb groot zijn. Je kan je verhalen, gedichten, haiku’s, teksten allerhande
bezorgen. Dit als een word-tekst of open documenttekst (ODT).
Met jouw medewerking wordt de website het middel om op de hoogte te blijven
van het reilen en zeilen in en rond Kappa.
Mailen kan je naar info@kappakunstplatform.be.
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(niet-Plaisante advertentie)
Vrouw zoekt Man
die accepteert dat hij ook vrouw kan zijn
die toelaat dat ze naast haar vastgelegde regels zelf wil
schrijven wat ze denkt en voelt
die kan verdragen dat ze hem ver-leidt naar hoger
of naar lager bij de vaste grond
die het niet nodig vindt dat ze ’plaisant’ moet zijn om
te behagen wat hij nodig vindt om aan zijn
eigen trekken te geraken
(Vrouw blijft zoeken...)

(voorzichtig zoekertje))
Man zoekt vrouw met lef
met minder opgelegde aangeleerde schroom met
zelfvertrouwen in haar eigen ziel
die zich kan laten spiegelen met man die weet
te appreciëren wat hij voelt als
eindelijk gelijk
vertrouwen zonder tuin van lusten opgebouwd
op oude zaden van
illusie
(Man blijft hopen - zonder trom))
wh
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Venetië, 14 februari
voor Yolanda
Jij wist al wie ik was
voor je me kende
en ik kende je
voor ik wist wie je was
ook later, achter de purperen zijden maskers
waarachter we alles verborgen
wat we wilden vergeten
terwijl huizen, kerken, pleinen en paleizen
met hun goud, barok, hun glinsteringen
fluisteringen en het dubbelzinnige menuet
e adem inhielden
naar onze stappen luisterden
en de minuten optelden
want om middernacht verandert
de vermoeide dag in de toekomst
die we vierden in het nevelige licht
als zwevende woorden boven het slapende water
dat nooit vragen stelt
niemand zou ons herkennen
niets kon ons verraden
wat we deelden
was als de steen der wijzen
de alchemie van het onvatbare mysterie
ik verloor die dag mijn dagboek
en geloofsbrieven in Venetië
maar toen kende je me al
helemaal uit je hoofd
Guy van Hoof
Letter 10

editie 01/04/2016

-7-

. ONDERWEG NAAR UTOPIA .
Het werkthema voor onze Kappa-tentoonstelling
van 5 tot 20 november 2016 in EXPOG – Kapellen
Niets is blijvend ! Alles is altijd in evolutie. Kijk naar de seizoenen, kijk naar de
wolken aan de hemel, kijk – met alle respect - naar de strompelende rimpels in het
bejaardentehuis … en kijk vooral ook naar ons Westers samenlevingsmodel …
Geen enkele cultuur is voor de eeuwigheid! Politiekers, activisten, kunstenaars en
wetenschappers, allemaal zijn ze gedreven op zoek naar vooruitgang.
Platgetreden paden worden steeds weer verlaten en telkens komt een nieuwe
Utopia in het vizier.
En uiteraard is er iedere keer weer iemand die het onderspit moet delven en een
nieuwe “ machthebber “ die onderweg is naar zijn of haar Utopia.
Want hebben wij niet allemaal ons eigen visie over onze “ ideale wereld “ ?

Het is onmiskenbaar een boeiende uitdaging om deze
gedachten als basis te nemen voor een kunstproject .
Omdat het geen gemakkelijk thema is , zullen we enkele pareltjes uit de literatuur
als bouwstenen aanreiken. Niet dat we elke kunstenaar gaan verplichten een reeks
boeken te lezen. Uiteraard … alles kan en niks moet !
Via een korte samenvatting krijg je in elk geval een duidelijk beeld van enkele
UTOPIA’s . Dit wil niet zeggen dat uw eigen inspiratie uit één van deze publicaties
moet komen. Het zijn mogelijke invalshoeken, maar je mag de muze gerust ook
ergens anders gaan zoeken !
Op onze nieuwe website ( www.kappakunstplatform.be ) kan je binnenkort vijf
uitgebreide boekbesprekingen lezen. In deze en volgende Letter Tien edities
triggeren we je een met korte samenvatting van dezelfde publicaties .
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Een overzicht
=> Thomas More , die in 1516 zijn “ Utopia” schreef.
=> Paul Gauguin . Hij verlaat Parijs en zijn familie en hij vertrekt in 1891 naar FransPolynesië om te ontsnappen uit de Europese beschaving . Mario Vargas Llosa
schreef er een prachtig boek over ; “Het paradijs om de hoek“
=> In 2014 publiceerde Frank Albers zijn roman “Caravantis”. Hij extrapoleert zijn
visie over UTOPIA naar de 21e eeuw . Een verhaal over nationalisme,
onafhankelijkheidsstrijd en extremisme.
=> Eveneens in 2014 kwam Michel Houellebecq op de proppen met zijn verhaal
over islamisering. “ Onderworpen “ gaat over Parijs, een Westerse stad in 2022 ,
met een eerste moslim-burgemeester.
=> In 1921 schreef Paul Van Ostaijen zijn relaas over de Duitse bezetting van
Antwerpen ; “Bezette Stad” . In het kielzog van Schopenhauer en Nietzsche brengt
Van Ostaijen het NIHILISME ter sprake.
En ja … misschien ligt UTOPIA wel in het verlengde van het nihilisme !

Utopia
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“ UTOPIA “ - Thomas More
Je hebt zo van die boeken die haast niemand gelezen heeft maar die toch een
enorme invloed hebben gehad op de samenleving . Neem nu “Utopia” van Thomas
More. Het boek werd gepubliceerd in 1516 , exact vijfhonderd jaar geleden . More
lanceerde niet alleen de vandaag courant gebruikte term “utopie”, maar hij
formuleerde ook pertinente reflecties over de (ideale) samenleving. Zijn boek is
immers een scherpe kritiek op het Europa van toen.
“ Utopia “ draagt een zekere onhaalbaarheid met zich mee. Een utopie is een wens
die onophoudelijk op vervulling wacht. En met deze korte introductie is de lont
aangestoken voor een nieuw Kappa-project in EXPOG Kapellen in november 2016.
Wat is de zin en onzin van utopisch denken … is dromen van een betere
samenleving van alle tijden … hoe ziet onze eigen UTOPIA eruit … ?
De “UTOPIA” van Thomas More is al op duizenden manieren geïnterpreteerd.
De exacte opzet waarmee More het boek schreef, is niet helemaal duidelijk.
Je kan er niet echt uit afleiden of het eiland Utopia nu een “goede” of een “slechte”
plek zou zijn.
Het kan een soort van ideaal zijn, zonder daarom ideologisch te worden.
Zo begreep Thomas More het tenminste: niet als iets dat moet worden
gerealiseerd, maar als een mogelijk alternatief.
De schijnbare nutteloosheid van utopieën, ook van More zijn utopie, is voor
kunstenaars een interessant gegeven. Kunst wordt nutteloos als je het probeert te
gebruiken. Maar hoe meer je die nutteloosheid begrijpt en omarmt, hoe vitaler en
belangrijker kunst wordt in ons leven ! ! !
adn

Een meer uitgebreide bespreking over Thomas More :
www.kappakunstplatform.be
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.

Kunstenaars moeten geen vrienden worden,
maar de potentie TOT moet wel aanwezig zijn

.
.

Kappa wil mogelijkheden scheppen om in de toekomst te werken met een
twee-sporen-beleid. De jaarlijkse traditionele groepstentoonstelling blijft
uiteraard bestaan. Maar vanaf nu wordt er ook budgettaire ruimte gemaakt
voor kleinschalige projectjes ( één of twee per jaar max. )
Een projectgroep ???
Iedere Kappa-lid kan een werkgroepje opstarten. De initiatiefnemer ( geen lid
van de stuurgroep ) wordt dan eenmalig projectleider. Hij/zij nodigt enkele
gelijkgestemde kunstenaars uit ( vier , vijf , zes … ) om samen te werken met
een bepaald doel voor ogen. Dan kan een vooropgesteld thema zijn dat best
wel een diepgraver mag zijn. Men zou bijvoorbeeld kunnen werken naar een
filosofisch- of spiritueel statement.. Dit zou kunnen betekenen ; veel samen
van gedachten wisselen met een tentoonstelling of een publicatie als
einddoel.
Een andere projectgroep kan accent leggen op literatuur en werken naar een
literatuur/muziek avond. Voor weer een andere projectgroep is het “doen“ …
de creatieve blits-act … belangrijker dan de expo achteraf.
Alles is mogelijk ! ! !
Wat mag een projectgroep verwachten van Kappa?
De projectgroep krijgt , na goedkeuring van de Kappa-stuurgroep, een
financieel budget toegewezen. Verder is het de projectgroep die initiatieven
ontplooit. De tijdelijke associatie werkt volledig autonoom .
De projectgroep zoekt zelf een atelier en/of een tento-ruimte, maakt zelf
drukwerk indien gewenst, zorgt zelf voor verzekering indien gewenst … enz.
Uiteraard kan de werkgroep ten allen tijde rekenen op de logistieke
ondersteuning van de Kappa-stuurgroep, die mee kan zoeken naar de
geschikte locatie … die de contacten verzorgt met de verzekeringsmaatschappij … enz.
Hoe start je een projectgroep op ?
Neem contact met een lid van de Kappa-stuurgroep ( zie colofonblok
achteraan in dit tijdschrift ) . Formuleer uw droomproject en de stuurgroep
bekijkt wat er binnen de mogelijkheden ligt. Veel succes ! ! !
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Compagnon de route

.

Kappa-lid Marianne Nieuwinckel werd verkozen tot één van de vijf laureaten van
de door vzw Creatief Schrijven uitgeschreven wedstrijd Liefde voor Lyriek.
Het opzet van deze wedstrijd was het schrijven van een liedjestekst, die op de
Nekka-finale door één van de zes finalisten zou worden uitgevoerd.
Juryleden Eva De Roovere, Niels Boutsen (Stoomboot) en Brihang selecteerden uit
meer dan honderd inzendingen die van Koen Van Deun, Igor Daems, Ko De Laat,
Dominique Minten en Marianne Nieuwinckel.
Twee van de zes Nekka-finalisten kozen voor de tekst Compagnon de route van
Marianne en gaven er elk een heel eigen interpretatie van ten beste tijdens de
Nekka-finale op zaterdag 6 februari in de Arenberg : Brechtje Kat en Zoek & De
reizigers.
Deze laatste groep sleepte de publieksprijs in de wacht, maar de vakjury stuurt
Jeroen Kant naar de Nekka-Nacht op zaterdag, 23 april.
Tweede en derde werden respectievelijk Brent Beukelaer en Swinder. De vier
winnaars mogen gezamenlijk nog op tournee onder de noemer "De Kleine
Omloop". Info op www.moscablanca.be.
De tekst van Marianne vind je hieronder. Hoewel hierover op geen enkele manier
aan één van de inrichters of deelnemers werd gecommuniceerd, wenst Marianne
nog mee te delen dat de tekst is opgedragen aan haar goede vriend en Kappa-lid
Peter Vossaert, die op 6 augustus 2015 is overleden.
Zij vindt het dan ook een mooie hommage aan deze veelzijdige kunstenaar, die
zowel als schilder en uitvoerder van installaties, dan als muzikant heel wat in zijn
mars had, dat haar tekst een muzikaal gevolg heeft gekregen en werd uitgevoerd in
een zaal waar Peter zelf nog op de planken heeft gestaan.
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Er waren jaren van wind
en jaren van regen
er waren jaren van zon en van sneeuw
Maar geen mist of geen ijzel
die hielden ons tegen
Wij gingen samen op pad
Mijn compagnon de route.
Soms wou ik naar zus
en jij wou naar zo
en dan waren we samen het noorden kwijt
Maar dan keek jij op de kaart
en ik op 't kompas
en de wind woei ons weer op 't rechte pad
Mijn compagnon de route.
Er waren jaren van waanzin
en jaren van verstand
Er waren jaren van ja en van nee
Er waren jaren en jaren
al heb 'k dat nooit zo ervaren
want de wind blies de tijd zo voorbij
Mijn compagnon de route.
De weg is nu leeg
en ik loop er alleen
ik fluisterde je nog een adieu
en het is de wind maar
van verdriet die in mijn ogen prikt
Want voor jou liep het pad
Marianne
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. Tentotip : Show me yours & I’ll show you mine .
In het voorjaar wordt de eerste verdieping van het M HKA ingepalmd door
twee Antwerpse kunstenaars die de laatste jaren ook in het buitenland meer
en meer aandacht krijgen: Kati Heck ( 1979 ) en Vaast Colson ( 1977 )
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Met bovenmaats grote stoffen poppen brengt Kati Heck haar belangrijkste
inspiratiebronnen in beeld. Erotiek en een tirolerhoedje spelen de hoofdrol.
Even verder ontdek je de rockgroep “ Neue Freunde “ ; een gitaarspelende
bruine beer, een drummende kalkoen en een marionet aan het keyboard.
Het bizarre trio verrast het publiek met een absurd en tegelijkertijd
melancholisch optreden dat wat doet denken aan de vergane glorie van een
DECAP-café-orgel. De sfeer is gezet ! Op videobeelden en schilderijen doet
de alcohol wat van hem verwacht wordt.
De verwarring neemt toe ! Een bevreemdend karakter en tegelijk een uiterst
persoonlijke en herkenbare beeldtaal, het zijn de belangrijkste kenmerken
van deze kleurrijke tentoonstelling.
Kati Heck

Evenveel absurditeiten zijn te vinden in de presentatie van Vaast Colson .
Hij profileert zich met tekeningen, schilderijen, sculpturen, performances en
installaties die stuk voor stuk ontstaan uit de op het moment aanwezige
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omgevingsfactoren . Enerzijds getuigt zijn werk van een goed-gezindmakende nostalgie, anderzijds straalt uit dit werk een gedrevenheid die
aansluit bij kinderlijk plezier.
Colson reconstrueerde zijn eigen privé atelier in het M HKA. Vanuit de
centrale werktafel vertrekken naar alle kanten dikke PVC afvoerbuizen. Aan
het einde van elke buis lekt een kleurrijke

☺.
adn

Kati Heck & Vaast Colson
M HKA - Leuvenstraat – Antwerpen
19 februari – 29 mei 2016
Dinsdag tot zondag : 11u – 18u ( Donderdag tot 21u )
www.muhka.be

Het volledige artikel met uitgebreid fotoverslag is te vinden op de site :
www.kappakunstplatform.be

.

Ingezonden artikel : Onderweg naar UTOPIA

.

Verleden jaar liep op een Duitse TV zender een serie onder de naam “NEWTOPIA”.
Het ging hier om het experiment een nieuwe gemeenschap die voldoet aan de
buitengewone eisen van “Utopia” op te bouwen. Een twaalftal personen namen
hieraan deel. Deze behoorden zeker niet tot de “intelligentia”.
Het waren eerder avonturiers, misnoegden, teleurgestelden, hippies,
nieuwsgierigen, wereldverbeteraars ,maar ook enkele eerlijke arbeiders met de
beste bedoelingen.
Ze trokken zich terug op een afgesloten terrein met genoeg grond, stallingen en een
woonhuis dat eerder een grote schuur was. De bedoeling was een nieuwe
maatschappij te stichten gebaseerd op gelijkheid en broederschap, zichzelf te
verzorgen en zoveel mogelijk te leven zonder tussenkomst van de grote
buitenwereld.
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Nochtans ontbrak geen P.C., diepvriezer, kookhaard , oven , enz…
In het begin verliep alles tamelijk goed. Tot het geld ter sprake kwam. Al vlug was
alles opgebruikt en werden via de computer etenswaren besteld, sigaretten, wijn,
bier… Dat moest echter betaald worden.
De leden van de “nieuwe” samenleving begonnen via internet zelfgemaakte
spulletjes te verkopen, eieren, groenten die teveel waren enz…
Ze ontvingen ook nieuwsgierige gasten tegen betaling.
De eerste discussies begonnen. Niet rokers vonden de sigaretten te duur en
onnodig. De alcohol die in de eerste weken tot verbroedering leidde, werd een
twistpunt tussen gewoonte – en gelegenheidsdrinkers.
Af en toe vormden zich paartjes die een nacht samen sliepen. Dit had jaloerse
buien tot gevolg. De misnoegden vervielen in hun zelfmedelijden.
De teleurgestelden merkten al gauw dat het hen hier niet beter ging.
De avonturiers voelden de beklemming van het afgebakende terrein.
De wereldverbeteraars hadden overal en altijd een te grote mond.
De brave arbeiders hielden de boel recht, verzorgden mens en dier, poetsten,
ruimden op, kookten en deden de afwas.
Na enkele weken verlieten enkele pioniers de groep en werden vervangen door
nieuwe leden. De oude garde voelde zich tekort gedaan. Er kwamen een
egocentrische fitnesstrainer en een eigenzinnige beauty adviseur bij. Praktisch noch
geestelijk beschikten deze beroepen over iets wat in “Newtopia” van belang was.
Zelfverheerlijking en meerwaardigheidsgevoelens zijn geen goede basis voor een
gelukkig en uitgebalanceerd samenleven.
Na enige maanden bleef er van het oorspronkelijke doel van het experiment niets
over en werd deze “reality” serie afgevoerd.
Utopia bleek eens te meer een utopie.
Yolande
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Uit de reeks “Buitengewone vrouwen”

.

VITTORIA COLONNA - Muze van Michelangelo

.

Vittoria Colonna (1490 of 1492 - 1547) was een gevierde dichteres
uit het voorname huis der Colonna. Maar onsterfelijk werd ze vooral door
haar vriendschap met het wellicht grootste genie uit de Renaissance, Michelangelo
(1475 – 1564)
Bijna dagelijks bracht Vittoria een bezoek aan de werkzaamheden in de Sixtijnse
Kapel, jarenlang. Als een Engel was ze in het leven van de oudere Michelangelo
verschenen. Hij werd verliefd op haar, platonisch, spiritueel. Daarvan getuigen de
schitterende sonnetten die de allround kunstenaar voor haar schreef.
“ Zodat ik, hoge vrouwe,
de gave van uw grote goedheid
niet te zeer onwaardig ben,
wend ik U mijn geest toe
en verzoek de uwe waardig te zijn “
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Als 7 jarige werd Vittoria de verloofde van Francesco Ferrante d'Avalos, een
afstammeling uit een groot en rijk Spaans adelgeslacht.
Haar opvoeding was breed. Literatuur, schilderkunst, talen en natuurlijk ook
godsdienst namen een grote plaats in.
Twee jaar na de bruiloft in 1509 vertrok de Markies d'Avalos ; oorlog voeren.
Vittoria schrijft haar eerste sonetten.
Na de dood van haar gemaal die sterft in de strijd gaat ze naar Rome en ontmoet
de Paus. Als ze later naar Ferra gaat is ze reeds een vereerde dichteres voor wie
glanzende feesten worden georganiseerd waar ze haar werk voorleest aan een
elitair publiek.
Haar diplomatieke invloed, zowel bij de Paus als bij het Keizerlijk Hof en de
verschillende religieuze orden nam toe.
Paus Clemens VII zei over haar dat ze “een mannelijke ziel had in een vrouwelijk
lichaam”.
Het was hoogst ongebruikelijk dat vrouwen openbaar hun mening verkondigden.
Hun invloed beperkte zich meestal tot “macht op de achtergrond”, vaak via de
gunsten die ze mannelijke vereerders toestonden.
Colonna’s openheid bracht haar onvermijdelijk in het vizier van de Inquisitie.
De kracht van haar persoonlijkheid won het echter van alle valse achterdocht.
Vittoria Colonna was niet enkel dichteres, ze had een veelzijdigheid die maakte
dat ze als ideaal-figuur werd gezien en geprezen.
Haar mening was van cruciaal belang in zowel politiek, religieus als artistiek
bereik.
Bij haar dood in 1547 was Michelangelo ontroostbaar en hij schreef diep
ontroerd :
“U hebt mij duizend vreugden gegeven…”

Yolande

Letter 10

editie 01/04/2016

-19-

.

Tentotip : MODIGLIANI

.

Het LAM is een indrukwekkend museumcomplex vlakbij Rijsel. Met meer dan
4000 vierkante meter beschikbare exporuimte is het één van de grotere Franse
musea. De uiterst geslaagde hedendaagse architectuur harmonieert perfect bij
de monumentale beelden van Picasso , Lipchitz en Calder in de weidse groene
beeldentuin. Ook bij de presentaties binnen ligt de nadruk op de moderne
kunst uit de 20e eeuw. Bovendien beschikt het museum over de grootste
verzameling Art Brut in Frankrijk.
In het voorjaar 2016 krijgt Amadeo Modigliani een grote overzichtstentoonstelling in deze unieke locatie. Honderd schilderijen en tekeningen van de
kunstenaar worden gepresenteerd in dialoog met werk van Brancusi, Picasso,
Soutine, Derain en andere tijdgenoten.

In 1906 verkast Modigliani ( 1884 – 1920 ) van Italië naar het Parijse Monmartre.
De ambitieuze kunstenaar is tweeëntwintig en hij komt terecht in een decadent
en zorgeloos artistiek milieu waar drank, drugs en gewillige kamermeisjes
bovenaan op het verlanglijstje prijken.
Modigliani werkt als een bezetene, maar een kopend publiek voor zijn kunst
vindt hij niet. Pas in 1917 krijgt hij een eerste solo-tentoonstelling in een Parijse
galerie, en ook dan is het niet anders.
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Zijn schilderijen met naakte vrouwen choqueren het kunstpubliek, en de politie
dient de tentoonstelling vroegtijdig te sluiten. Nochtans is vulgariteit wel het
laatste wat je de Italiaanse kunstenaar kan verwijten.
Zijn naaktstudies vallen zeker niet onder de noemer pornografie.
Ze getuigen eerder van een zeldzame gratie en een aristocratische schoonheid.
De traditionele academische doelstellingen zoals fysieke gelijkenis en het
trachten te vatten van de gevoelswereld van het model zijn voor onze “ artiste
maudit “ geen prioriteit . Hij zorgt er wel voor dat de identiteit van het model
niet verloren gaat, maar tegelijkertijd stileert hij elk figuur tot een uitgepuurde
geometrische vorm. Hij schildert trouwens veel ’s nachts , alleen in z’n atelier.
Op die manier krijgt zijn verbeelding vrij spel en wordt elk model
getransformeerd tot een liefdevolle , tedere streling. Alsof hij wil vertellen dat
de schoonheid van een vrouwenlichaam is te vatten in de golving van één of
enkele lijnen. Jammer genoeg ondermijnt tuberculoze veel te vroeg zijn gestel.
Modigliani overlijdt in 1920, amper 35 jaar oud.
De tentoonstelling in het LAM focust vooral op drie thema’s.
Vooreerst komen de inspiratiebronnen van Modigliani aan bod. Hij werd
uitermate geïnspireerd door de Oude- en niet Westerse beeldhouwkunst.
Referenties naar de Rode Khmer en naar Afrikaanse sculpturen is nooit ver weg.
Er wordt ook ruimte vrijgemaakt voor de talrijke portretten die de JoodsItaliaanse kunstenaar schilderde van zijn Parijse vrienden. Tot slot is er extra
aandacht voor de kunstverzameling van Roger Dutilleul , één van de stichters van
het LAM. Deze mecenas was ook een collectioneur die een dertigtal schilderijen
en talloze tekeningen van Modigliani in zijn verzameling had.
adn
Amadeo Modigliani, l’ oeil intérieur.
LAM – Villeneuve d’Asque
Allée du musée 1 – Villeneuve d’Ascq - FR
27 februari – 5 juni 2016
Dinsdag tot zondag : 10u – 18u
www.musee-lam.fr

Letter 10

editie 01/04/2016

-21-

. BERICHTENBORD VAN DE KAPPA LEDEN

.

Misschien kom je wel in de buurt ?
Loop je dan even langs ?
Vriendelijke groet, Dani

“ ô d’ chatô “
een wandeling langs
recent tekenwerk en aquarel van

Dani Coesemans
Za 5 maart –zondag 10 april 2016
Dagelijks : 12u – 19u
Maandag en dinsdag gesloten
ô d’ chatô
Stationsstraat 18 - 8380 Lissewege

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
KIJK EENS EFFE NAAR JE ADRESSTICKER OP DE COVER VAN DIT TIJDSCHRIFT
ALS JE DAAR EEN RODE BOL AANTREFT, DAN BETEKENT HET DAT JE LIDGELD
2016 NOG NIET BETAALD IS.
WE ZOUDEN HET FIJN VINDEN ALS OOK JIJ MORGEN NOG ZOU WILLEN
BEHOREN TOT DE GROTE KAPPA-FAMILIE.
BETALINGSGEGEVENS VOOR DE RODE BOLLEN EIGENAARS :
ZIE DE COLOFONBLOK ACHTERAAN IN DIT TIJDSCHRIFT
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UITNODIGING
Open atelier-route in Kapellen - zondag 24 april 2016 ( 11u – 17u )
Fiets langs verf – inkt – klei – metaal …
In het atelier van André De Nys ( Petunialaan 18 – Kapellen )
vind je een project dat meerdere kunstenaars samenbrengt
rond het thema “TAO”. Iedereen van harte welkom .

tao
er is iets in de dingen dat ontroert,
’t is niet de schoonheid van een bloem,
noch het pasgeboren kind.
het is daar in,
maar ook daar achter,
het is daar boven,
maar ook daar onder.
het zijn de sappen in de wortels,
het kloppen van een hart,
het is het zien zonder te kijken
en het luisteren zonder horen.
adn
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COLUMN

T R O O S T

Het kind liep als een hazewind door de kamer, rondom de tafel en omheen de
stoelen. Ze keerde zich plots om en duidde met een zangerig keelgeluid aan dat
ze in aantocht was. Te dol gedraaid, zette ze één voet verkeerd, wankelde en
viel. Ze kon nog net haar val breken door met beide handen plat op de vloer te
steunen en krabbelde recht.
“Pijn gedaan?” vroeg ik. “ ’t komt wel goed,” zei ze.
Ik schrok me een aap van het filosofische antwoord.
Zo veel relativeringsvermogen had ik van een twee-en-een-halfjarige niet
verwacht. Ze was intussen opgestaan en daagde mij uit om haar
rondzwermingen opnieuw te volgen.
Ik stond eigenlijk nog uit te blazen van de vorige.
Het heeft de hele dag door mijn hoofd gespookt: “ ’t komt wel goed.”
Volgens aloude traditie wordt een kind ingelepeld dat het om troost moet
vragen na een pijnlijk voorval. Daarna volgen geruststellende woorden, bv. “het
zal wel overgaan”, een overweging die de pijn eigenlijk nog even in stand houdt,
meestal ook begeleid door een knuffel of een al dan niet aangekondigd zoentje,
liefst op de plek des onheils. Na een ceremonie van liefst toch wel enkele
minuten kan het spel dan verder gaan. Niets daarvan dus hier. Het probleem
werd heldhaftig geminimaliseerd, nee eigenlijk herleid tot zijn ware, inderdaad
minieme proportie in het perspectief van de eeuwigheid, die je mag pretenderen
voor je te hebben, althans als kleuter.
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De gebeurtenissen hebben mij nadien even doen nadenken over de betekenis
van troost.
Troost verzacht de pijn van iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt, of zorgt
minstens ervoor dat hij/zij zich niet alleen voelt.
Beperkt opzoekwerk leerde mij dat het boek De consolatione philosophiae
(Over de vertroosting der wijsbegeerte) van Boëthius tot laat in de vrome
Middeleeuwen als een standaardwerk werd verslonden. Het onheil moet volgens
deze met geduld bestreden worden; lijdzaam je lot ondergaan is best
deugdzaam. De natuur, gebed en de liefde leiden uiteindelijk wel tot het geluk.
Spijtig genoeg kon Boëthius zijn kaskraker nooit verzilveren, want hij schreef het
boek in gevangenschap wegens vermeende samenzwering. Hij was nochtans zijn
tijd vooruit, want hij stelde zelfs toen al voor criminelen met enig respect te
behandelen, in een soort arts-patiënt relatie.
Geconfronteerd met geestelijk en lichamelijk lijden - al schreef hij dat niet met
zulke compacte bewoordingen – zal ook hij wel gedacht hebben: “’t komt wel
weer goed.” Quid non, want hij werd na een dubieus proces geëxecuteerd in
525. Zelfredzaamheid is misschien slimmer dan gelaten ondergaan.
Je kan je ook de vraag stellen voor wie troost belangrijker is: voor de getrooste
of voor de trooster. Als diegene die pijn ondervindt geen troost behoeft, is de
trooster werkeloos. In mijn geval was dat best pijnlijk, want het ontneemt je de
kans om even tot rust te komen.
Het kan dus in zekere zin vermoeiend zijn als de trooster zijn ding niet meer kan
doen, maar het is helemaal niet triest: als er geen troost nodig is, is er ook geen
verdriet geweest. Zulke win-winsituatie is een troost voor de trooster, toch?
“Kom je nog, grootva?” klonk een helder stemmetje. Ik had geen reden meer om
aan de kant te blijven staan. Dus zocht ik naar een nieuwe adem en overtuigde
mezelf: “’t komt wel weer goed.”

*
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KUNSTPLATFORM KAPPA vzw
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