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Daar is hij weer: de laatste Letter Tien van het jaar. Een jaar
waarin Kappa, samen met jullie weer heel wat mooie en
bijzondere dingen heeft gerealiseerd. Hoogtepunten waren
ongetwijfeld Hof van Verlangen in het Arboretum van Kalmthout
en de unieke samenwerking met kunstenaars uit het
Opvangcentrum voor asielzoekers tijdens There is a crack in
everything. Wie daar nog graag even op terugblikt én, wie weet,
er een vervolg aan wil breien, moet zéker deze Letter Tien lezen.
Er zijn natuurlijk nog andere redenen om deze editie niet
ongelezen bij het oud papier te gooien. André, Guy, Lucien en
Yolande leveren naar goede gewoonte weer lezenswaardige
bijdragen. En vanaf nu mag je in elke Letter Tien op zoek naar
een klein maar fijn gedichtje van Stille Beer.
Wil je ook in 2018 verder van al dit moois kunnen genieten en
blijven deelnemen aan de vele initiatieven die Kappa op poten
zet, vergeet dan zeker niet je lidgeld te betalen. Dat blijft nog
steeds 20 euro per kalenderjaar per adres. Gebruik liever
vandaag dan morgen het bijgevoegde overschrijvingsformulier!
Kijk ook eens in de agenda: Kapelse kunstenaars vinden er een
speels aanbod van de gemeente.
Tot slot nog dit: we beloofden in de vorige editie de opname van
minstens één gedicht van een Kappa-dichter. Je vindt al wat van
de eerste oogst in deze editie, maar nieuw werk blijft meer dan
welkom! En we steken al meteen van wal met Nic Jans, wiens
gedicht wel heel toepasselijk is voor de tijd van het jaar:
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Marianne Nieuwinckel

Letter Tien in december 2017
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de wereld van zijn sokken
Lijm
daarna de brokken
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noemt men dat
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Group Bosch Portrait - Tim Walker
bijde

coverIn januari 2015 krijgt de Britse (mode)fotograaf Tim Walker de
opdracht van The Nicola Erni Collection om een serie werken
naar keuze te maken. Hij krijgt carte blanche en een fiks budget.
Voor dit droomproject besluit Tim Walker zich te laten inspireren
door een kunstenaar die hem al sinds zijn kindertijd boeit, de
15de-eeuwse Nederlandse meester Jheronimus Bosch. Hij werkt
een jaar aan de serie, die een fotografisch antwoord is op ‘De
Tuin der Lusten’.
Om tot zijn foto’s te komen, isoleerde Tim Walker visuele
elementen die volgens hem typisch Bosch zijn: de bubbel met
aders, de schelp, de aardbei, de wijnranken en de slangen.
Samen met set designer Shona Heath creëerde hij intuïtief een
Bosschiaanse wereld. Voor de lens ontstond de compositie.
Op de foto’s zijn stukken vastgelegd uit de herfstcollectie 2015
van Valentino Couture. Deze collectie was geïnspireerd op de
renaissanceschilderkunst uit Rome en benadert de kledij afgebeeld
op het schilderij ‘De aanbidding door de koningen’ van
Jheronimus Bosch. Dertien spraakmakende modellen werden
gecast, waaronder Guinevere von Seenus, Anna Cleveland en de
Nederlandse Jelle Haen.

Tim Walker, Jelle Haen, Anne Lise Maulin,
Anna Cleveland, Yana Dobroliubova, Grace
Bol, Melanie Gaydos, Connor Newall,
Guinevere van Seenus, Maarten Convens,
Sam Collet, group Bosch portrait, 2015, 280
x 220 cm, pigment druk op gesso ge-coat
linnen, The Nicola Erni Collection

Tim Walker:
The Garden of Earthly Delights

Het Noordbrabants Museum
's-Hertogenbosch

04.11.2017 - 25.02.2018
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
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lik There is a crack in everything

Plezier en Hoop

Toen ik hoorde over dit project, was ik meteen enthousiast. We
werden aan geïnteresseerde bewoners van het centrum
voorgesteld en toonden een aantal van onze werken. Het deed
me deugd, dat Daizy (Angola) en Dorentina (Albanië) me allebei
kozen voor een gezamenlijk project. Ze spraken bovendien goed
Engels en waren vriendinnen. Ik werk graag met aquarelpotloden
en tekenpennen en dat stond hun wel aan.
Toen we de eerste keer samen kwamen, vatte ik het idee op om
meteen met z’n drieën aan hetzelfde te werken. Wat onwennig
stonden ze te kijken en ik zei: ‘Laat gewoon je fantasie de vrije
loop, dan hebben we allemaal een idee van wat de ander graag
doet. We zien wel wat eruit komt, we hebben tijd genoeg.
Eventueel beginnen we de volgende keer gewoon opnieuw.’ Hoe
verder we vorderden hoe leuker het werd.
Op sommige dagen was er eens iemand afwezig of te laat, maar
omdat we met z’n drieën waren konden we tóch verder. Ja, onze
eerste realisatie ‘Plezier/Fun’ besloten we te behouden. De
tweede was sneller af. Ondertussen zaten we al wat meer in
tijdnood, omdat er één van de meisjes een operatie onderging en
de ander regelmatig weg was met familie om te vertalen. Dus het
idee voor 'Hoop' kwam van mij. Ik wilde het woord in elke
spreektaal neerzetten: hun Portugees en Albanees, mijn
Nederlands en ons gezamenlijke Engels. Bewust gebruikte ik de
‘scrabble’ structuur: we hebben onze kwaliteiten proberen te
matchen met elkaar. En dat lukte wonderwel.
De Crack in Everything bestond voor mij in het onbezorgde
gedrag van de meisjes tijdens onze momenten samen en het
tragische in hun belevingen buiten onze uren samen. Wat ze
toonden, was soms helemaal anders dan wat ze voelden, maar
dat gebeurt ook met mensen van hier.

Annemieke Verras
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De andere Crack is te zien in de werken: drie verschillende
stijlen… En binnenin mezelf was er soms plotseling ook onrust
wanneer ze écht geen reserves meer hadden. Dan was het
‘voorzichtige’ verdwenen en kwam er een kant boven, die geen
rekening hield met een ander en met het geheel in het werk. Dat
aanvaarden was soms even lastig… En toch… Het hoorde erbij.
Tijdens de tentoonstelling werden we enthousiast aangesproken
door bezoekers en de meisjes droomden al van een verkocht
werk. Het plezier straalde uit hun ogen en ja… ‘Plezier’ werd
verkocht! Het bod verraste mij, we deelden de opbrengst… Eén
meisje wil een dansworkshop volgen, de andere wil een nieuwe
gsm. Voorzichtig vroeg ik haar waar ze het meeste plezier van
zou hebben als het nieuwe ervan af is… Ze twijfelt nu of ze ook
mee gaat dansen. En ik? Ik heb het bedrag opgeborgen en zal
het waarschijnlijk gebruiken voor een last minute reis in verband
met mijn eigen project ‘1001 Happy Circles’ die overal ontstaan
waar er een Crack heeft plaats gevonden…
Ik ben diep dankbaar om deze kans om samen te werken én om
wat ervan geworden is. Onze werken verbeelden in de puurste
zin wat we hebben gevoeld. Ondertussen ben ik nog een aantal
avonden in het asielcentrum als vrijwilliger in de Crea-ruimte om
bewoners te inspireren. Kunst met een grote K is prachtig, maar
plezier hebben in wat ze doen en hun fantasie mogen uiten is
even belangrijk.

Plezier
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De leidraad voor deze tentoonstelling is het eigen leven. Met zijn
eigen vormentaal beeldt Kappa-lid Ivan dagelijkse ervaringen uit:
in de school, het dorp en de stad. De interesses.
Het leven komt aan bod met het onbekende en bekende. Met het
onzekere en zekere. Met onmacht en macht. Met de dialoog en
de confrontatie. Met het afscheid van het oude en het spannende
van het nieuwe.
Een tweede uitgangspunt voor deze tentoonstelling betreft de
vormgeving. Ivan kiest voor een originele manier van werken met
aquarel-potloden, aquarel, gouache, Chinese inkt, potloden en
stiften op glad papier. Hij heeft voor deze tentoonstelling getracht
om een hoogst eigen en originele taal te ontwikkelen. Hij heeft
zijn eigen alfabet en beeldentaal proberen te maken.
Deze multimediale aanpak en de persoonlijke insteek vormen de
twee centrale eigenheden van deze tentoonstelling.
De reeks wordt aangevuld met nieuwe verhalen.

Me, myself & I - Ivan Janssens
be
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Me, myself & I
Tracé - Ekeren
24.11.2017 – 06.12.2017
Vrij t/m zo: 14u – 17u
Woe: 19.30u – 22u
www.janssensivan.be
www.tracecultuurstation.be
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Yolande Van de Weerd

Argwaan
poëzie

De zon staat in je iris
en het leven is zo kort
de geur van je stem
zo nabij
Ik blader in het boek
mijn dorstige huid
op het vlak tussen de regels
van je leeg geschreven pen
Tevergeefs
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Een tentoonstelling met werken van
Gerhard Richter (1932) kan je best
vergelijken met een filosofisch
discours. Het is een dialoog tussen
kunstenaar en kijker over de
methode van schilderen, over het
gevecht met de materie, over de
motieven en over levensfilosofie,
eigenlijk over alles wat een rol speelt
bij het ontstaan van een kunstwerk.
De presentatie in Gent toont een
vijfentwintigtal werken uit de jaren
zestig en zeventig. Zelden getoonde
tableaus van vensters en gordijnen
kregen een plaats naast de
schilderijen waarop onscherpe personages te zien zijn. Bij al deze
werken staan verwondering en schoonheidsbeleving voorop.
Maar Richter wil meer dan alleen maar trakteren op esthetisch
genot. Dat vraagt wat toelichting!
De vaak vergrijsde en gedeeltelijk ontkleurde schilderijen vinden
hun inspiratie in het fotoarchief van de kunstenaar. Onbenullige
familiekiekjes, neutrale beelden van gebouwen en landschappen,
krantenknipsels van terroristen en hun slachtoffers... er is geen
gemeenschappelijk thema, er zijn enkel ‘beelden’.
Door tijdens het schilderen de contouren gedeeltelijk weg te
vegen, wordt een extra illusie toegevoegd. Als je later een
fotoafdruk van het onscherpe schilderij bekijkt, dan is de kans
groot dat op de foto de magie van het geschilderde verdwenen
is. Richter toont hiermee aan dat onze beeldcultuur constant
bedrogen wordt door filters en lenzen, zowel dan via de camera,
maar ook in ons hoofd. De boodschap is duidelijk: wantrouw het
beeld, want het verkracht de realiteit.

André De Nys

Gerhard Richter - Over schilderen

4 Panes of Glass - 1967
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‘Four panes of glass’ (1967) is een installatie die tussen vloer en
plafond geklemd zit. Hier wordt schilderkunst driedimensionaal.
Telkens je een raam beweegt, krijg je in de reflectie een andere
werkelijkheid te zien.
Richter gelooft niet in het alleenstaande absolute kunstwerk. Voor
hem is de tentoonstelling in zijn geheel het kunstwerk. Telkens
opnieuw wordt hetzelfde verhaal verteld, een verhaal over illusies,
telkens op een andere manier.
‘Vorhang IV’ (1965) toont een prikkelend en tegelijkertijd
onheilspellend beeld van een gesloten gordijn. De kijker wordt
buitengesloten. Er is meer, maar wat? Doordat de gordijnplooien
het ganse canvas vullen, weet je amper of je nu naar een
figuratieve voorstelling of naar pure abstractie kijkt.
In essentie laat Richter ook hier zien dat in de aanvaarding van
onze onzekerheden en twijfels ook schoonheid en troost kunnen
schuilen.
Met bovenstaande achtergrondinformatie lijkt deze tentoonstelling
op ’t eerste zicht een hapklare brok kunst. Maar bij Richter weet
je nooit of je alles doorgrond hebt.
Deze kunstenaar is 85 en nog steeds experimenteert hij met

illusies, zoals bijvoorbeeld in zijn
recente ‘scraped paintings’
waarvan er enkele te zien zijn in
het S.M.A.K. In deze werken krijgt
ook het toeval een belangrijke rol
toebedeeld. Door de dik
opgebrachte verf terug van het
doek af te schrapen, ontstaat er
een zinderend spel van verhulling
en onthulling. Ook hier wordt
gespeeld met het onzichtbare, het
onbekende, het onvatbare.

Vorhang IV - 1965
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Net zoals we vormen herkennen als we omhoog kijken naar de
voorbijglijdende wolken aan de hemel, net zo ontdekken we ook
in deze werken van Richter de meest uiteenlopende dingen in
een smeltkroes van vervloeiende kleuren. Het duurt echter niet
lang voordat de suggestieve beelden weer oplossen in een kolk
van tintelende kleurenpixels, waarin we geen figuratieve houvast
meer vinden.
Uiteindelijk blijken we alleen maar gekeken te hebben naar de
reflecties van onze eigen geest. We dachten daarnet vormen te
zien die in ons geheugen opgeslagen liggen. We zochten houvast
in het beeld, maar als snel bleek het één grote illusie.
Richter wil ons aantonen dat hij in de eerste plaats een
kunstenaar/filosoof is en geen schilder.
Maar tegelijkertijd kan gesteld worden dat zijn kunst alleen maar
mogelijk wordt dankzij het schilderkunstig proces.

Torso - 1997

Gerhard Richter - Over schilderen
S.M.A.K. - Gent
21.10.2017 - 18.02.2018
Di t/m vrij: 9.30u - 17.30u
Za en zon: 10u - 18u
www.smak.be
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Fotografie - Jan Daneels
berichtenbord

Na de gewaardeerde tentoonstelling in het voorjaar van 2016
exposeert Kappa-lid Jan Daneels opnieuw met fotografische
dagtekeningen van de voorbije twee jaar.
Tijdens zwerftochten in stad en natuur wordt gezocht naar
beelden die poëzie uitstralen, ook al zijn ze op het eerste zicht
banaal en weinig uitnodigend.
De digitale opnames worden met zorg voor compositie vastgelegd
omdat ze meestal een belangrijke component zijn in het
uiteindelijke beeld.
De tentoonstelling onder de naam ‘De poëzie van het prozaïsche’
vindt plaats in het voorjaar van 2018 in cultuurstation Tracé.

Jan Daneels - De poëzie van het prozaïsche
Tracé - Ekeren
03.03.2018 - 14.03.2018
Za en zon: 14u - 18u
Woe: 19.30u - 22u
www.tracecultuurstation.be
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Op een witte winterse morgen stak ik de gladde straat over en
ging het sprookjesachtige park in.
De sneeuw had alles omgetoverd. Ragfijn kantwerk sierde de
bomen. De struiken bogen statig onder hun glinsterende vracht.
Op de plaats van het grasveld lag nu een lelieblank tapijt.
Mijn stappen stoorden de ongereptheid. Aan de vijver tokkelden
vallende druppels een prelude van Chopin op het bevroren
water. Ik hield mijn adem in.
Was dit dezelfde wereld, was dit hetzelfde dorp, hetzelfde park?
Was ik dezelfde mens?
Alles kwam me zo anders voor. Behalve ik was er niemand.
Geen wandelaars, geen spelende kinderen, geen dolende hond.
Hoe laat was het eigenlijk? Mijn polshorloge lag waarschijnlijk nog
op het nachtkastje thuis.
Ik deed een handschoen uit en liet mijn vingers over enkele
takken glijden. Met dof geroffel viel de sneeuw op het krakende
ijs. Mijn hand gloeide. Hield ik nog steeds mijn adem in?
Plots brak de zon met onverwacht geweld door de nevel. Met
knipperende ogen volgde ik de richting van haar stralen. Ik
schrok. Het verminkte lijkje van een vogel lag zichtbaar onder het
kreupelhout.
De zwarte pluimen contrasteerden schrijnend met het onbevlekte
sneeuwdek.
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Yolande Van de Weerd



december 2017 13

Dus toch geweld, lijden, dood?
Met het snel verglijden van de tijd was mijn hand terug koud
geworden. De zon gaf geen warmte. Ze belichtte alleen een
decor, zoals een reusachtige spot. Toch merkte ik dat het ijs
langzaam smolt.
Mijn voeten werden nat. De vallende druppels waren aangegroeid
tot een straal water die onafgebroken in de vijver liep. Ik beefde
haast onmerkbaar.
Toen ik, aangelokt door haar betoverende vorm, een sneeuwkristal
wilde plukken kleurden de takken zich opeens donker rood. Een
zware stollende bloedstroom kroop als een trage slak in het
water.
Koortsachtig zocht ik in mijn gedachten naar een
aanknopingspunt. Ik vond slechts ijl en brokkelig niemandsland als
antwoord.
Mijn rok kleefde aan mijn benen. Daardoor merkte ik dat het
water tot mijn knieën stond. En het steeg aldoor. De koude
verlamde me. Mijn gewicht scheen weg te drijven, als een
overtollige last.
De vijver was nu helemaal rood, aangenaam licht. Alles kreeg nu
weldra een oplossing. Ik ademde niet meer.
Ik wilde net wegebben in deze alles uitwissende eeuwigdurende
vrede toen ik iets op me af zag komen. Razendsnel met de
stroming van het water. Vlugger en vlugger. Met onafwendbare
kracht en verpletterend geweld. Ongewoon groot en indringend
reëel.
Het was de dode merel.
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Wanneer iemand zich inzet voor vrede, vrijheid en mensen-
rechten, dan zegt dat veel over zijn of haar achting voor de
waardigheid van de mens in ’t algemeen.
Elke mens verdient rust en respect. Elke mens verdient een
duidelijk teken van hoop. De geschiedenis toont echter dat er ook
andersdenkenden zijn: mensen die overal ter wereld andere
mensen in hun ‘mens-zijn’ vernietigen. Het is al zo vaak gebeurd,
en straks gebeurt het weer.
Meer nog, ieder van ons kan van het ene moment op het andere
alles verliezen: je bezit, je waardigheid, je hoop… Nietzsche
formuleerde het op zijn manier: ‘Niets is, alles wordt, in een
eeuwige wederkeer.’ Alles wat bestaat is verwikkeld in een strijd
van op elkaar inwerkende krachten. Zie daar… de mens!
Gelukkig kan de gezamenlijke inspanning van vele organisaties
wereldwijd vele mensen opnieuw moed en levensvreugde
schenken. Human Rights Watch (HRW) is zo’n onafhankelijke
organisatie die actief is daar waar mensenrechten geweld wordt
aangedaan. Ook daar… zie de mens!

Ecce Homo

Fred Bervoets
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Meer dan ooit worden we vandaag geconfronteerd met een
diversiteit in concepten over vrijheid en over de beperkingen
ervan overal ter wereld. In de tentoonstelling Ecce Homo trachten
63 gerenommeerde Belgische kunstenaars deze thematiek te
benaderen. HRW werd een belangrijke inspiratiebron voor de
organisatoren.
Ecce homo is een tentoonstellingsproject in de vorm van een
wandeling doorheen de Antwerpse binnenstad, en dit langs een
tiental vaak ongekende maar unieke architectuurpareltjes.
Zo vind je in het Museum Mayer Van den Bergh nieuw werk van
Sofie Muller. Twee gehavende albasten mensenhoofden zoeken
troost bij elkaar. Breuklijnen en oneffenheden in de steen worden
tijdens het beeldhouwen getransformeerd tot gebarsten schedels
en andere menselijke kwetsuren. Lijden blijft een terugkerend
thema in het werk van Muller.
Een paar huizen verder vond
Sven ’t Jolle een onderkomen
op de binnenkoer van het
Maagdenhuismuseum, het
voormalig weeshuis. ‘t Jolle
boetseerde een levensgroot
meisje dat tracht de eindjes
van een rafelig touw aan
mekaar te knopen.
Hulpeloosheid, armoede,
onmacht…
Ook dat is een vorm van
lijden, net zoals het
liefdesverdriet van Fred
Bervoets, de mishandelde
vrouw van Jan Van Imschoot,
de wanhopige vluchteling Sven 't Jolle
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gesymboliseerd door de zandloper van Fabrice Samyn boordevol
zand van Lampedusa… de maat is vol! Philip Aguirre Y Otegui
installeerde zijn sculpturen in de tuin van het Instituut voor
Tropische Geneeskunde. Zowel in de wetenschap als in de kunst
zijn in deze locatie referenties naar Afrika nooit ver weg. Totem-
achtige beelden en menselijke figuren kregen als titels: Totem,
Vrouw draagt man en simpelweg… Mens. We zouden haast het
centrale referentiepunt van dit project nog vergeten: geen ecce
homo zonder de doornenkroon! Johan Creten monteerde ze op
een spiegel zodat de kijker deel wordt van het passieverhaal.
In de organiserende galeries aan de Leopoldplaats vinden we
ondermeer indringend werk van de Iraakse kunstenaar Haider
Jabbar, die persoonlijk geconfronteerd werd met IS. Hij
portretteerde de gruwel van oorlogsslachtoffers in vloeiende en
bloederige aquarel. Een meer treffende titel bij dit werk is
ondenkbaar: ‘Untitled’.
Het kunstenparcours brengt ons verder in een bank en een kerk,
in een ziekenhuis en een plantentuin. Antwerpen wordt tijdens de
komende wintermaanden één grote kunsttempel.
Naast het artistieke luik vraagt Ecce Homo ook aandacht voor
een meer academische uitdieping, die wordt aangebracht door
Human Rights Watch zelf (25 januari 2018). Verder worden er
filosofische artist talks gepland met onder meer Philip Aguirre Y
Otegui, Sofie Muller, Dirk Braeckman, Anne-Mie Van Kerckhoven,
Luc Tuymans, en vele anderen.
Het project beoogt een financiële ondersteuning aan HRW. Naast
een deel van de opbrengst van de verkochte kunstwerken, wordt
ook de opbrengst van de ticketverkoop voor de talrijke side-
events gedoneerd aan de mensenrechtenorganisatie.
Dat deze tentoonstelling zich niet enkel richt naar de
kunstliefhebber is duidelijk. De organisatoren en de kunstenaars
willen vooral hun erkentelijkheid uitdrukken ten overstaan van hen
die, op welke wijze ook, hoop brengen bij mensen die vandaag
moedeloos in ’t leven staan. Het zou mooi zijn als deze gedachte
in je achterhoofd blijft hangen tijdens de wandeling.
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Ecce Homo - Zie de mens
Diverse locaties - Antwerpen
17.11.2017 - 25.02.2018
Woe t/m zon: 13u - 17u
www.eccehomoantwerpen.com

Haider Jabbar - Untitled

Stille Beer

spreekt
het vluchtig nu
gevat in woord

als neergeschreven klank
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Iedereen heeft wel eens iets van Willem M. (Maurits) Roggeman
gelezen (neem ik aan), een gedicht in een bloemlezing, één van
de tientallen eigen bundels of door hem vertaalde gedichten één
van zijn minder bekende romans, of heeft hem ergens uit eigen
werk horen lezen of een bijdrage van zijn hand gelezen. Maar
hem echt kennen is nog even iets anders, en zeker wanneer het
gaat om iemand met een dergelijk uitgebreid oeuvre, naast al zijn
activiteiten als journalist, adjunct-directeur van De Brakke Grond in
Amsterdam, of redacteur en medewerker van literaire tijdschriften.
Wat je ook van hem leest is een openbaring omdat je bij hem
leert wat de essentie is van het schrijven van gedichten, het
nadenken over taal, de mogelijkheden ervan en de beperkingen.
Roggeman schrijft nooit over om het even wat, maar zoekt steeds
de grenzen op, mede door zijn grote belezenheid en kennis van
buitenlandse poëzie en literatuur in het algemeen.
Praat je met hem over één of andere schrijver, dan heeft hij hem
gekend, ontmoet, of over hem of haar geschreven; L. P. Boon,
Hella S. Haasse of Heinrich Böll, om maar deze te noemen. Hij
trad op in het buitenland en kreeg er prijzen voor zijn werk. Veel
drong daarvan niet door tot onze media, die meer oog hebben
voor de glitter van voorbijgaande aard. Bovendien is hij niet van
het opdringerige type dat rondbazuint wat hij heeft gepresteerd.
Persoonlijk heb ik dat stukje bij beetje uitgezocht en gevonden, al
wees hij me wel eens erop dat er bijvoorbeeld bij boekhandel
Demian een oudere bundel van hem te koop werd aangeboden.
Hij is dus een auteur die je moet leren ontdekken en gaandeweg
waarderen. Is dat een waarborg voor het blijvende karakter van
literatuur? Ik ben overtuigd van wel.

Over Willem en Daniele
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Tijdens interviews met hem of bij een voorstelling in een
bibliotheek draagt hij nog telkens nieuwe elementen aan, zoals
het feit dat hij als kind op straat zijn ogen goed de kost gaf,
alles in zich op wilde nemen. Later schreef hij vaak over
beeldende kunstenaars die hij op hun atelier ontmoette, zoals
Maurice Wyckaert. Hij werkte samen met Marcase of Bervoets,
waardoor hij tot de overtuiging kwam dat schilders beter zien,
beter waarnemen dan schrijvers. Overigens werd hij door Paul de
Vree omschreven als ‘Een schilder met woorden’. Hij zegt zelf: ‘Ik
schrijf als een schilder.’
Er is natuurlijk méér dan dat, er is de fantasie, het spelen met
woorden en klanken, het naar de diepte peilen van het leven, de
zin van kunst. Kunst is een luxe, zegt hij, nutteloos als we het
bekijken tegen het licht van het Bruto Nationaal Product, het heeft
geen maatschappelijke relevantie. In wezen is dat juist,
economisch, maar daar zit het hem, kunst is iets aparts, haalt
zijn waarde uit zichzelf, als exponent van schoonheid, liefde, het
dagelijkse gevecht voor het beetje leven dat veel te kort is. De
schrijver, volgens Roggeman, blijft zijn hele leven leren en
bijschaven, hij moet zich bijscholen net als een ingenieur of
dokter in deze complexe tijden.
Daaruit blijkt dat een schrijver als W.M. Roggeman nooit helemaal
tevreden is; tijdelijk wanneer een bundel af is ja, maar dan begint
het proces opnieuw, en wil hij het een volgende keer even goed
doen, of beter. De voorbije jaren vertaalde hij voor Uitgeverij
Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, werk van interessante
buitenlandse dichters. Meest recent ‘Sterrenstof’ van de Italiaan
Daniele Serafini, met achterin een nawoord waarin Roggeman
verklaart waarom Serafini wordt beschouwd als de dichter van het
afscheid nemen, de verwijdering, met sleutelwoorden als
geheugen, verbanning, vergeten, dood, heimwee, grens. Ter
illustratie het volgende korte, door Roggeman vertaalde gedicht.
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De reis
Soms lijkt het
alsof de reis het eindpunt nadert
en de cirkel gesloten wordt.
Dan, in een ogenblik,
zien we de dingen veranderen,
en op een zomeravond
wordt de wijn medeplichtig,
de oude vreugde keert terug.
Een nieuw lied klinkt op
en vertelt een verhaal van oud licht,
vertelt over de wind, over de gunst
van de aarzelende morgen
wachtend op de opwelling
om terug te keren, de woede
van de tijd toen we
dieven van het vuur waren,
toen we koningen waren.
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tentotip
Atomium meets surrealism

André De Nys

Na Knokke de voorbije zomermaanden is René Magritte vanaf nu
een jaar lang te gast in het Atomium. Enkele van zijn meest
prominente en spraakmakende schilderijen worden tot leven
gebracht aan de hand van levensgrote decors die speciaal
werden ontworpen voor de zestigste verjaardag van het Atomium.
Op niveau’s 3, 4 en 5 kan je op een visuele manier
kennismaken met de surrealistische wereld van René Magritte. Je
loopt tussen de wolken. Boven je hoofd vliegen surrealistische
vogels.
Even uitrusten kan zittend op groene appels.
De indrukwekkende 3D-decors nodigen uit om te genieten van de
in het oog springende details.
Een reeks treffende citaten van Magritte verhelderen de verborgen
boodschappen achter de kunstwerken.
De totale sfeer wordt versterkt door aangepaste muziek en een
theatrale belichting. De originele schilderijen worden niet getoond
maar wel een artistiek universum, een fantasievolle wereld waar
de bezoeker zich kan in verliezen.

Magritte. Atomium meets surrealism
Atomiumsquare - Brussel
21.09.2017 - 10.09.2018
Dagelijks van 10u - 18u
www.atomium.be
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Wim Haazen

po
ëz

ie Vreemd

Vreemd
is deze wereld waar het niet eenvoudig is

te zijn zoals je bent

waarin de lijnen zijn getrokken om aanvaard te worden
mits een strenge overgave aan de beelden

die de mensen hebben uitgehouwen en aanbeden

waar gedachten en emoties tronen
op verheven sokkels

die met man en macht (dus zelden vrouw en overleg)
de lakens delen om jezelf te dekken met
verbeten sluiers die de angst verkopen

om een deel te kunnen zijn van een ont‐aard toneel
‐ en nu en dan geheiligd hemels ‐

Ongewone woorden om mijn onmacht neer te schrijven

Laat me bij momenten
in de race om beter mens te zijn

wat achterblijven

Eindelijk terug alleen
dus meer herkenbaar voor mezelf en

minder vreemd
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Ivan Janssens

vooruitblik
Crack 2.0 - nieuwe workshops?

‘There’s a crack in everything’ en
de samenwerking met het
Opvangcentrum voor asielzoekers
Fedasil in Hoogboom was een
boeiend en geslaagd initiatief.
Voor de Kappa-kunstenaars die
een workshop gegeven hebben
was het een boeiende, unieke
en niet te vergeten ervaring.
Crack 2.0? Nieuwe workshops?
Kappa en Fedasil willen hiervoor

gaan. Heel veel is mogelijk. Schilderen, tekenen, textielkunst en
andere vormen van beeldende kunst. Schrijven en dichten. Muziek
maken…
In welke vorm? Eenmalige initiatieven kunnen maar ook
workshops van tien samenkomsten of minder.
We starten met een doe-bijeenkomst op donderdag, 11 januari
2018 om 19u in het opvangcentrum in Kapellen. Iedere
geïnteresseerde laat zien en proeven wat de mogelijkheden zijn.
Onkosten van de workshops kunnen vergoed worden. Een
vrijwilligersvergoeding is mogelijk. Het resultaat van deze
workshops laten we zien tijdens de Kapelse Open Atelierroute
van zondag, 22 april 2018.
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail voor 20 december naar
info@kappakunstplatform.be.
Meer info: www.kappakunstplatform.be
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Lucien Denissen

Zelfheling

Voorafgaande waarschuwing: dit artikel begint hoogtechnologisch,
volgt medische nevenwegen, filosofeert over de menselijke psyche
en probeert poëtisch te eindigen. Nadien verwacht u misschien
wel een evaluatie of deze cocktail wel past in het ledenblad van
een kunstenaarsvereniging.
‘Iedereen beroemd’ rapporteerde dat tien samenwerkende
Europese onderzoeksinstellingen, waaronder UGent en TUDelft,
zelfhelend beton hebben ontwikkeld. Dit bericht wekte mijn
verwondering, daarna mijn wetenschappelijke interesse, en leidde
tenslotte tot introspectie.
Je weet wel: het oersterk geachte materiaal kan door krimp en
trekspanningen scheuren gaan vertonen, aanvankelijk zogenaamde
haarscheurtjes, die vaak later openbloeien tot serieuze japen, die
je kan dichten met restauratiepasta’s. Worden echter vooraf
zogenaamde spoorvormende bacteriën toegevoegd, dan krijg je
zelfhelend beton: de superabsorberende polymeren kunnen dan
gaan opzwellen als water de scheur binnendringt, en lijmen de
boel weer aan elkaar, samen met het voorheen nog niet
gebonden cement.
De wetenschappers vertellen er bij dat het proces vergelijkbaar is
met dat van bloedplaatjes, die aangevoerd worden om een wonde
te sluiten. De geheelde plek wordt hierbij zelfs verstevigd door de
eveneens gevormde fibrine, een vezelachtige stof.
Het is vooreerst merkwaardig dat een mechanisme, dat het
menselijk lichaam spontaan gebruikt voor herstel, wordt
toebedacht aan een materiaal. Straks zeggen ze nog dat beton
een geheugen heeft, en terugverlangt naar de goeie ouwe tijd. Zo
lijkt wetenschap simpel: de materie wordt vermenselijkt, hocus
pocus, had niet iedereen dit kunnen bedenken?
Nochtans zijn we er ons niet altijd van bewust dat zelfheling
bestaat en problemen kan voorkomen: bijvoorbeeld dat ons
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lichaam antistoffen aanmaakt tegen bepaalde virussen. Ook geven
we ons immuunsysteem niet altijd de kans om in de verdediging
te gaan, maar grijpen we al naar een pil of een zalfje bij de
minste pijn of de kleinste wonde. Dus geloven we ook de dokter
niet als die zegt dat we de griep gewoon moeten uitzieken en
weerbaarheid opbouwen.
Merkwaardig, door de koppeling van de banaliteit van beton aan
het woord ‘zelfhelend’ begon ik mij vragen te stellen over mijn
eigen attitude tegenover ‘healing’.
Het vertrouwen in het zelfhelend vermogen is mogelijk nog kleiner
in de geestelijke gezondheidszorg. Vaak kiezen mensen voor de
vlucht vooruit. De adrenaline, de stress en de angst nemen dan
het commando over het leven over, het sympathisch zenuwstelsel
schakelt zelfs de natuurlijke reparatiemechanismen uit.
Wie echter de tijdelijke overbelasting van het lichaam, van fysieke
of geestelijke aard, een plaats kan geven, zal de balans van
bouwstoffen en hormonen sneller terug in de goede banen leiden,
zo nodig ondersteund door medicatie. Wie wat meer tijd nodig
heeft, kan zijn geestelijk evenwicht ook terug op peil brengen
door lectuur, meditatie of therapie. Maar je hoeft niet eens een
boeddhistische monnik te zijn om je zelfgenezend vermogen te
upgraden: het herstel wordt reeds bevorderd door gezond te
leven en rust te creëren in je hoofd en in je lichaam. Een
poëtische conclusie:

PS. Is deze column relevant in dit kader? Nochtans ken je
ongetwijfeld het zelfhelend vermogen van de kunst! Laat ook in
2018 een gezonde dosis mindfulness je creativiteit bevorderen!

het lichaam is van beton
maar de ziel zit vol apps.
is je hoofd spanningsloos

dan wordt iedere kleine barst
met vertrouwen toegedekt.
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Agenda

Me, myself & I - Ivan Janssens
24.11.2017 - 06.12.2017, Tracé - Ekeren
Vrijdag t/m zondag: 14u - 17u
Woensdag: 19.30u - 22u

Open Atelierroute langs Kapelse ateliers
22.04.2018
Inschrijven voor 15.12.2017 op www.kapellen.be

Crack 2.0 - Doe-bijeenkomst
11.01.2018 om 19u, Opvangcentrum Fedasil - Kapellen
Inschrijven voor 20.12.2017 op info@kappakunstplatform.be

De poëzie van het prozaïsche - Jan Daneels
03.03.2018 - 14.03.2018, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14u - 18u
Woensdag: 19.30u - 22u

Ook op Facebook kan je Kappa vinden!
www.facebook.com/kunstplatformkappavzw
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colofon
Kunstplatform KAPPA vzw

een kunstenaarscollectief voor de regio Noord-Antwerpen

Kappa Stuurgroep

Voorzitter: Ivan Janssens, Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren
0496 55 77 88 - janssens.ivan@telenet.be

Secretaris: Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
0486 56 52 53 - jeannine.geertsen@skynet.be

Penningmeester: Lucy Leger, Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren
03 541 66 73 - lucy.leger@skynet.be

Stuurgroepleden:

André De Nys, Guy Renders, Erik Simons, Nora Alaerts, Hubert Roosen, Liliane
Denayer, Marianne Nieuwinckel

Lid worden

Lidgeld: 20 euro per kalenderjaar per correspondentieadres (ongeacht het aantal
leden op dat adres)
Onze bankrekening: p/a Kunstplatform Kappa vzw
IBAN: BE08 4137 2036 6113 - BIC: KREDBEBB

Kappa Letter 10

Eindredactie en verantw. uitg.: Marianne Nieuwinckel - marianne@nieuwinckel.be
Publicatie: verschijnt in februari, april, juni, augustus, oktober, december

Elke publicatie moet de spreekbuis zijn van en voor ALLE leden. Wil je je
tentoonstelling of een ander cultureel evenement aankondigen, schrijf je cursiefjes
of poëzie of geef je gewoon graag je mening: bijna alles kan! Je bezorgt je
bijdrage aan de eindredactie ten laatste op de 15e van de maand voorafgaand
aan de publicatiemaand. Het is fijn als je in het onderwerp van je e-mail 'Letter
10' vermeldt!

www.kappakunstplatform.be
www.facebook.com/kunstplatformkappavzw






