Geniet met volle teugen

Waar vind je?

‘Hof van Verlangen’ is een openluchttentoonstelling in Arboretum
Kalmthout waarin uiteenlopende zienswijzen van zeer creatieve mensen zijn samengebracht. Veertig beeldend kunstenaars hebben zich
geëngageerd en zich maandenlang voorbereid op deze tentoonstelling.
Ieder met zijn eigen visie op dit thema.
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Deze grote verscheidenheid resulteert in een grote waaier van kunstvormen en materiaalkeuzen: beelden in steen, metaal, hout en draad,
schilderijen op doek of paneel, keramiek, glaskunst, textiel, poëzie, fotografie en installaties. Maar kunst is meer dan kunde. Kunst is ‘passie’,
kunst is ‘authenticiteit’, ieder met zijn verlangen, verlangen naar expressie, communicatie en schoonheid. Kunstplatform Kappa is voor
deze tentoonstelling vertrokken vanuit een zeer open standpunt. Er
wordt een breed spectrum van kunst getoond, een confrontatie van
traditie en nieuwe tendensen doorheen verschillende generaties kunstenaars.
Ga op stap, laat alle vooroordelen achterwege, kijk en geniet met volle
teugen van dit schitterend evenement. Het kunstenaarscollectief Kappa
is met ‘Hof van Verlangen’ zeer begaan met het vermenselijken van de
hedendaagse kunstbeleving, met een vernieuwde zorg voor de artistieke en esthetische aspecten en bij deze gelegenheid in harmonie met
de natuur.
Gilbert Uitdenhouwen, curator

Verlangen zit in de genen van een tuinier
Arboretum Kalmthout is een bijzondere plek. Vanuit de hele wereld
zijn er ieder jaar duizenden bezoekers die de zeldzame planten komen
bestuderen en bewonderen. Het arboretum is echter meer dan een
verzameling van planten. Het is een historisch instituut en een inspirerend domein waar natuurwetenschappen en kunsten samenkomen.
Het voorstel van KAPPA om haar groepstentoonstelling ‘hof van verlangen’ in Arboretum Kalmthout te organiseren, past volledig in deze missie. ‘Hof van verlangen’ is meteen een erg uitnodigend thema voor een
botanische tuin als Arboretum Kalmthout. Verlangen zit immers ingebakken in de genen van een tuinier. Er is het verlangen naar het volgende seizoen, het vooruitzicht van oogst of de hoop op succesvol kiemen en uitgroeien tot monumentale bomen.
Dergelijk verlangen brengt verrassingen, ontmoeting en interactie met
zich mee. Dat is precies wat we ook van deze tentoonstelling verwachten: bijzondere momenten voor onze bezoekers en medewerkers.
Abraham Rammeloo, conservator – directeur
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Christine Bout
www.ctine.be

Moeilijk te kiezen in een wereld waar alles op je afkomt. Koester wat je hebt en geniet van de kleine dingen.

Besluiteloos

Zoveel keuze maar eerst een kopje koffie/thee – Rust en verlangen

Mixed media op hardboard

Mixed media op hardboard

Stef Van Eyck
stefvaneyck@telenet.be

De betoncentrales van ons land leveren hoogwaardige mengsels van zand,
cement en kiezels, geselecteerd uit afgelegen natuurgebieden. Het rijpingsproces van al deze ingrediënten mag, in dit geval, volgens onze minister van
milieu 23 jaar duren. Dan wordt het gebotteld met deze stop. (Zou het?)

De Betonstop 2040 B.B.C. (Belgische Beton Centrale)
Metaal en beton

Ute Schumacher
0478 90 75 67

Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk.
Maar de dingen die nu nog niet
zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven.
(2 Corinthiërs 4:18)

Die Farben des Lebens
Acryl op doek
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Ute Schumacher
0478 90 75 67
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden
Franz Kafka

Jenseits von Eden
Acryl op doek

Geerlinde Verbrugge
www.geerlinde.net

Eerherstel voor Lilith. Volgens de bijbelse traditie was Lilith de oervrouw in het
scheppingsverhaal Genesis1. Zij werd geschapen uit de aarde, dezelfde stof als
Adam. Lilith eiste haar gelijkwaardigheid op als evenwaardige partner van
Adam maar werd hiervoor uit het paradijs verdreven door twee engelen en
werd verguisd tot vampierengodin. In Mesopotamische afbeeldingen werd zij
voorgesteld als godin van de wind wonende in een boom. In deze tuinen vol verlangens waar de natuurelementen aarde, water, wind en lucht onontbeerlijk
zijn groeit een prachtige kastanjeboom, haar boom.

Lilith

Oliedrukinkt op printfolie

Maarten Maesen
www.facebook.com/Maarten.Stakke.Maesen/

We hebben allemaal onze verlangens die we graag voor ons zelf houden, binnenskamers in de beschutting van ons huisje. En toch branden we binnenin met
het verlangen om die verlangens erkend te zien. Een verlangen om te weten of
er ook andere zijn zoals jezelf. Die geheimzinnige nieuwsgierigheid maakt van
ons allemaal een beetje gluurders. Het peperkoekeloerehuisje geeft je de gelegenheid om eens binnen te gluren. Bij een ander of bij jezelf. Maakt het uit?

Peperkoekeloerehuisje
Hout en acrylverf

Werner Paenen

www.wernerpaenen.be

Een natuurlijke natuur blijft een nobel streven. De menselijke drift
om te verzamelen brengt in- en uitheems samen. Het lijken wel
vluchtelingen, vol verlangen nemen ze het over en zorgen voor
verrassende invallen. Je zou het kunnen vergelijken met een frituur
uitgebaat door een Chinees, waar naast stoofvlees nasi goreng
een plaats heeft. De globalisering heeft er een wereldkeuken van
gemaakt waarin namaak en authenticiteit quasi zijn geworden.

Quasiauthentiek

Betonplex, spiegel en belettering
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Leo Totté – Jef Clonen

Werner Paenen

Leopoldt6@hotmail.com

www.wernerpaenen.be

Aarde, water, vuur en lucht. In de natuur komen we
terug tot rust. In de natuur komen we terug in balans.

Terug in balans
Inox

Gerda Van Turnhout
Vanhon.steward@gmail.com

Mijn vlinder hoort in deze tuin.

Imitatio
Laminaat en belettering

Anita Moers
anitamoers@hotmail.com

Meermaals per jaar kom ik naar het Arboretum om de
natuur op te snuiven, te fotograferen en tot rust te komen. Telkens beleef ik de tuin anders! Ik voel me hier vrij
en blij en geniet hier volop, zoals al die kleine beestjes die
hier lustig rond kriebelen. Probeer het ook eens!

De vlucht van de vlinder

Vrijheid <-> blijheid

Betonspecie met glazen kralen

Afbindtechniek op zijde
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Erik Simons
www.eriksimons.be

De relatie tussen kunstenaar, cultuur en natuur waren de laatste jaren hét
thema. Een veelzijdig oeuvre waarin kunst, wetenschap en filosofie met elkaar geconfronteerd worden. Vooral geboeid door de schoonheid en het beleven van de stilte in de natuur en voornamelijk het polderlandschap komen tot
uiting in de sculpturen en de tekeningen met klei. Natuur, polder en klei is de
grootste gemene deler geworden.

KLEIopbrengst
Ijzer, plasticrète

Martine De Clercq
martine_de_clercq@live.be

Terug naar de kern: lamp van een schip, steun van een
schotelantenne. Als wij ons terugkeren in onze kern ontvangen en geven wij licht.

Terug naar de kern
Glas, koper, giethars en metaal

Nancy Van de Parre
nancy@nancyvandeparre.be

Oyster fungi
Vlasporselein, vlasklei, lava Lanzarote, zand Fuerteventura,
porselein de Limoges

Wim Haazen
wim.haazen@telenet.be

Ieder van ons zit vol verlangen (al dan niet bewust verbeeld in dromen of gedachten) om zich vrij te kunnen voelen. De vleugelkracht geeft die essentie weer en
brengt ons met ons lichaam- en geestbesef dichter bij de eenheid van alles wat is.
Die symbiose van vrijheid vind je terug in zowel de sculptuur van Katelijne Dierckx
(zie 18) en de verwoordende poëzie van Wim Haazen door het zien, het lezen, het
luisteren en het voelen te laten samenvloeien in de macro-eenheid van de omgeving.

Vleugelvrij
Gedicht, dichtbundel en gesproken gedicht
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Nancy Van de Parre
nancy@nancyvandeparre.be

Méditerranée
Zwarte klei, rode en witte gietklei

Katelijne Dierckx
Katelijne.dierckx@telenet.be

Vleugelvrij
Cortenstaal

Le it be – Let it be free

(Zie ook 16 Wim Haazen)

Kunststof
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Vic Wendel
wendelvj@zonnet.nl

Het hart staat voor leven, voor emoties en kracht en
liefde. Het veroveren van een hart geldt als een overwinning, het kwijtraken ervan als een ontroostbaar
verlies. Geliefden zijn op zoek naar het hart van de
ander, om het in te palmen, zich er in te nestelen en
zo verzekerd te zijn van verbondenheid en trouw.
Maar het hart leidt ook tot kwalijk gedrag: jaloezie,
hebzucht, vijandschap, zaken waar emoties met het
hart op de loop gaan in de verkeerde richting. Maar,
het hart laat zich niet zo gemakkelijk beetnemen,
veroveren, ontvreemden. Meestal blijft het, hoewel
niet minder begeerd, onbereikbaar.

Hart van Verlangen
Staal, kunststof, gips en acrylverf

Maria Peeters

Chris Back

empee@telenet.be

chrisback@telenet.be

De strakke horizontale lijnen van de bamboe contrasteren met de opgaande stammen van de bomen en
de lichtkleurige doeken spreken tussen het donkere
groen. Het werk wordt bewogen door de wind en
geeft een gevoel van vrijheid en ongebonden zijn. Het
wekt een verlangen om door de wind aangeraakt,
bewogen en opgetild te worden.

Verlangen naar vrijheid, alles loslaten en vrij als een
vogel kunnen vliegen. Ongeremd in de wolken, geen
hinder van het drukke verkeer, ruimte ervaren. Zich
laten meeslepen op de wind, uitgestrekte vergezichten
ervaren. Verlangen naar een zalig gevoel. Zwarte silhouetten tekenen zich van ver af, ze komen en gaan,
vliegen van boom tot boom en zoeken een tak om uit te
rusten.

Vogelvlucht

Gedragen door de wind…

Acryl op houten panelen

Bamboestokken en doeken
7

Jan Daneels
jandaneels@telenet.be

Het arboretum is imposant en nodigt uit tot ingetogenheid, dromen en
geloven in het onbestemde. Ergens las ik dat het goed is te geloven, want
het helpt je ego in perspectief te zien. Het werk verwijst naar het verlangen naar wijdsheid en avontuur.

Ik wil mijn ziel laten varen
Print op dibond

Ivan Janssens
www.janssensivan.be

De kracht wil uitbreken uit vastgeroeste kaders die
eerst steun en structuur bieden en dan te klein worden. De energie wil buiten de grenzen om nieuwe
horizonten te verkennen.

De grenslijnen geven geborgenheid en zekerheid maar
houden ook gevangen en knellen. Zachte golven bevrijden
en zoeken naar nieuwe wegen.

Geef mij kracht

Neem me mee

Ijzersculptuur

Ijzersculptuur
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Peter
Van der Avoort
(° 1963 -✝2015)
Libel
Vleugeltjes van glas
fonkelen in een straaltje zon
snel vliegend, vangend
rustend op een blad
een blad van waterriet
waar je hem bijna niet ziet

Mieke Jacobs
mikj.be

begeerte is onrust
een drijvende kracht die doet verlangen, doet ontdekken
in mijn gaard of koninkrijk
in de diepste krochten of op hoge pieken
is de droom voldoende of moet ik het voelen, ruiken, proeven
het is onrust die mij drijft
bang voor het einde

eenvoudig leven
territoriaal, zonder veel kabaal
vrouwtjes lokken
voor een liefdesspel in de lucht
acrobatie en, hop … bevrucht
dan weer zittend met een zucht
libellen dansen zo maar even
in hun hele ontwikkelingsleven
Majestueus, maar broos
dansend hun leven in de lucht
en ik laat ze daar, fonkelend
boven het water in de zon,
waar alles begon

Mijn Koninkrijk
(Eigen foto)

Acryl

Libel

Begeerte op Mars

Gedicht

Acryl
9

KUNSTROUTE
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Brigitte Ryckaert
www.brykaert.wordpress.com

Was ik maar
- de bries over je aangezicht
- de wind in je jurk
- de vlinder in je buik
- de lach op je lippen
- de animo van je ziel
- de schommel van je geluk
- de liefde van je leven

Rocking man
Rocking lady
Keramiek geglazuurd in ijzeren houder

Vic Wendel
wendelvj@zonnet.nl

Verlangen heeft het idee van verandering in zich, naar iets nieuws, iets
mooiers, iets beters of juist naar vroeger, het gekende en rustgevende. In
een leven met moeilijke omstandigheden willen mensen toch dromen van
daar aan te ontsnappen om in een betere wereld te belanden. Onze traditionele religies hebben weinig op met veranderingen: zij leiden eerder naar
verlangen met gekende zekerheden dan naar een onzekere toekomst. Deze kapellekensboom is een gestild verlangen: rust en contemplatie in deze
uitbundige Hof van Verlangen. Want verlangen zal er altijd zijn, het biedt
ons moed en levenskracht.

Kapellekensboom
Hout, acrylverf en kunststof

Ward Van Honsté

Vanhon.steward@gmail.com

Ons leven staat of valt met letters en cijfers. Hoe willen wij ons, in deze zotte
wereld, kunnen uitdrukken, zonder deze kleine zwarte krinkelingende kringetjes.
Wanneer ze ons dan nog op het lijf geschreven zijn, hebben we daar alle voordelen bij. Dus alleman naar de tatooshop en laat het volledige ABC je torso sieren. Grapje natuurlijk, maar stel je maar eens een wereld voor zonder lettertekens, snap je het? Alles genoteerd… nu we toch zo ver zijn. Begin maar op je
linkerarm want met mijn rechtse moet ik nog kunnen schrijven.

Als op het lijf geschreven
Buste met oude treinbils
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Layla Van Bogaert
www.laylavanbogaert.blogspot.com

Dit werk verhaalt over hoe het verlangen naar liefde uitholt
enerzijds én verbindt in een eeuwige bewegende sequens
(lemniscaat) anderzijds.

Liefde; een abstracte vertaling
Arduin

Twee geabstraheerde vrouwen-torso's komen dansend uit de
steen tevoorschijn. Hun interactie ten opzichte van elkaar is
in intentie aanwezig , doch onbeweeglijk gefixeerd in materie en
tijd; een afstand die niet te overbruggen valt. Het verlangen naar
verbinding met een groter geheel werd vastgelegd als een momentopname

Maandans; een sacraal verlangen
Marmer

Nora Van Waeyenberghe
www.noravanwaeyenberghe.be

Wat is jouw wens, jouw verlangen, nú op dit moment, in deze
tuin? Adem je positief verlangen langzaam in en blaas het zachtjes
uit in de richting van de dromenvanger. Het universum staat klaar
om deze wensen te verspreiden! 's Nachts laat het gat in het midden van de dromenvanger, alléén de goede wensen en dromen
passeren. De negatieve wensen en nare dromen worden door het
web gevangen en bij het eerste ochtendgloren verjaagd

Dreamcatcher
Bamboo en andere natuurmaterialen

Stef Van Eyck
stefvaneyck@telenet.be

Joke S. (Schauvliege) leerde al vlug met haar agressieve machine
om te gaan. Hand in hand met politieke, economische en financiële belangen, loopt ze door onze schaarse, groene landschappen.
Dit laat sporen na, gelukkig zijn er nog witte raven

Joke’s Kettingzaag
Metaal
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Anne-Marie Peeraer
annemariepeeraer@gmail.com

Kennen we niet als mens velerlei verlangens. Kleine verlangens, begeerten, lang gekoesterde hartsverlangens. En welke naam geven we aan
het onnoembare. Sommigen noemen het God, het Al, de Bron. Dat verlangen is open en wijd. Het wil openbloeien en versmelt met het leven
zelf. Het doet ons dromen en dichten en onverwacht andere wegen inslaan. Het tilt het alledaagse in een andere dimensie. Kortom, het geeft
ons vleugels. Hieraan tracht ik een interpretatie te geven.

Gevleugeld
Hennep, kalk, gips, ijzer en jute

Riet Van Audenrode
riet.vanaudenrode@skynet.be

Ik verlang, al zo lang,… een wens geboren uit vurig verlangen… ontpopt
en meegenomen door de wind… de wijde wereld in. De hoop van het verlangen en het los–laten ervan. De manifestatie en de creatie in een eindloze vorm naar pure werkelijkheid. Geïnspireerd door de kleurrijke Tibetaanse vlaggetjes die hun gebeden verspreiden met de wind. Wat je
geeft komt in veelvoud terug! Lieve toeschouwer, voel je positieve verlangen in je hart. Breng je verlangen met je adem naar buiten en blaas
het in de richting van een lint in de wishtree. Good luck!

Wishtree
Installatie met canvasdoek, acryl, katoenen stof, ijzerdraad

Manu Van Meervelde
www.manuvanmeervelde.be

Het pentagram vormt het centrale punt van het object. Het staat voor de
verbinding tussen de 4 elementen: aarde, vuur, lucht en water. Elementen die volop terug te vinden zijn in het Arboretum en in Het hof van Verlangen. De doorkijk nodigt uit om te ontdekken.

Pentagram
Gemengde technieken
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Wilfried
Keustermans
0473 57 68 41

De ontmoeting

Macko

Steen

Steen, metaal, hout en polyester

Lieve Krols
Lieve.Krols@gmail.com

Het voelt als bladeren die op het water
drijven

Man
Plasticrète

Riet De Bakker
rietdebakker@hotmail.com

ONDERWEG in je leven, loopt het VERLANGEN toch altijd met je mee
als een schaduw leunt het tegen je aan,
je kan er net niet bij…
soms geeft het je ’n schouderklop,
tintelt het in je vingers en tenen,
kriebelt het in je buik…
Blijven mijmeren hoe je kan verwoorden
dat het verlangen aan iedereen houvast
geeft om overeind te blijven…
En dan, in een zomerreportage van Weekend Knack lezen: een valies staat vaak
voor verlangen.
En die zin dankbaar vastgrijpen als inspiratie voor het gedicht in de assemblage.

Onderweg
Spandoek, paletten en valiezen
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Jan Daneels
jandaneels@telenet.be

De beelden verwijzen naar eenvoud, soberheid en contemplatie.

Boven en onder
Print op dibond

Rob Spitaels
rob.spitaels@telenet.be

‘Het Verlangen naar het Leven’ symboliseert de geboorte van de
mens tijdens zijn eerste kennismaking met de planeet Aarde in al
haar aspecten en het verlangen naar het leven. Bij nader inzien kan
opgemerkt worden dat al eens iets mislukt. Maar ook andere interpretaties zijn mogelijk.
Verlangen naar het Leven
Plaaster, klei, hout, PVC, kippengaas en jute

4Dromen van Verlangen’ kan bekeken worden als nagenietend van voorbij
genot, maar ook als dromend van verlangen dat nog moet bevredigd worden of ook van dromend genieten van het moment zelf.

Dromen van Verlangen
Vezelcement, kippengaas, jute en ijzer
‘

Anita Moers
anitamoers@hotmail.com

Shibori is een Japanse vouw- en afbindtechniek, ditmaal op katoen, hierop gebatikte (warme was en kleuren) rupsen met ingewerkte paardenhaartjes.

Kriebelbeestjes
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Annie Janssen
annie.janssen@telenet.be

De beelden van Annie Janssen zijn voornamelijk
vrouwelijke figuren uit het leven gegrepen, met
een expressief karakter. Ze zijn volledig ambachtelijk gemaakt. Elk beeld is uniek. Het beeld
‘Vrouw’ zegt veel uit zichzelf. Het dateert uit
2013. Anneke houdt veel van de Permeke stijl. De
vrouw koestert haar verlangen. In het beeld ‘Kijk
in mijn ziel’ zie je een abstrahering van een buste.
Er zit een beweging van hoofd en schouders. Dateert uit 2017. Je ziet de rust maar wat speelt er
zich vanbinnen af?

Karel Vernaillen
karelvernaillen@gmail.com

Een man verlangt naar een
vrouw, de vrouw bijna altijd
naar het verlangen van de
man.

Begeerte

Erik Simons
www.eriksimons.be

Vrouw
Franse zandsteen

Kijk in mijn ziel

Amfora

Plasticréte en hout

Latex rubber
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Karel Vernaillen
karelvernaillen@gmail.com

Ramen en deuren…
volg je verlangen om binnen te gaan.

Ramen en deuren
Glas

Winnie Lemmens
gezelse@telenet.be

Creatief experimenteren met tal van materialen is mijn ding. Zoeken wat de mens bezielt en
verlangt, zonder belemmeringen opgelegd
door sociale orde of media, met schilderen en
beeldhouwen op de polsslag van de tijd letten
en nieuwe wegen inslaan. Het ‘verlangen’ dat
de dood niet het einde is in de kijker stellen.
Deze assemblage, installatie, voornamelijk met
het voor mij zeer dierbare materiaal hout leidde tot mijn verlangen: Ars longa vita brevis,
kunst blijft bestaan, leven is kort.
I.p.v. pastorale kunst, kruisen op het graf met
mens eronder, zijn de kruisen hier een puur
artefact, kruisen die samen kunnen dragen en
steun geven tijdens het leven.

Ars Longa Vita Brevis
Hout, klei en linnen

Christ’l Lamot
www.ccreatief.be

Een dwerg tussen reuzen! Het verlangen om te groeien!
Groeien en reiken tot de hemel? Of onze geestelijke groei?

Een dwerg tussen reuzen 1
Porseleinklei

Een dwerg tussen reuzen 2
Porseleinklei
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André De Nys
http://denysan.wikidot.com

TAO
Geritsel
Belgerinkel
Sporen van verwachting
Goesting
Twitter
Resonanties
Hindernissen
Ambitie
Grenzen verleggen
Geen top is te hoog!
Faalangst
Waar ligt de lat?
Tao
De weg die als de juiste weg beschouwd wordt
is geen éénduidige en geen bestendige weg (Lao Tse)
Zwaartekracht
Hoogtevrees
Zweetdruppels
De uitputting voorbij
Voldoening
Fantoompijn
Het beste moet nog komen…
Vriendschap!

Anne-Marie Timmerman
catherine.timmerman@telenet.be

Uiltje
Keramiek

Ann Schiltz
www.annschiltz.com

maar waar is geluk
overal loop ik te zoeken
het is file van Oost tot Zuid
maar waar is geluk
prevelen hopen bidden
niks
zou geluk op reis zijn
verhuisd zijn
zo zonder meer
ik mag er niet aan denken
maar waar is het geluk

Figuur met hart en
masker
TAO
Driewielers

Kippengaas, porselein met
engobe en glazuur
19

Een rugzak vol verlangen
Dat de kunstenaars van Kunstplatform Kappa geen uitdaging uit de weg gaan is al decennia lang geweten. De
titels van enkele kunstprojecten uit het recent verleden
zijn hiervan de sprekende getuigen:
- Orpheus & Eurydice, een koppel van deze tijd? (2008)
- Vrouwen in een mannenwereld (2011)
- Prometheus, tragiek van een droom (2014)
- Utopia (2016)
en vele anderen.

draad. Deze insteek resulteert in een harmonieuze presentatie, die een meerwaarde kan betekenen voor de
aandachtige toeschouwer.
Tijdens de zomermaanden 2017 stelt Kappa het verlangen centraal. De bekommernis voor ons welzijn is vandaag meer dan ooit een issue. Hangt ons geluk samen
met verlangen en stijgt het geluk naarmate onze droom
gerealiseerd wordt? Wat kunnen we verlangen in een
tijd met onvoorspelbare milieuproblemen en blind terrorisme? Wensen wij niet allemaal dat de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen er goed uit ziet? Misschien is een leven vol onvervuld verlangen wel heilzamer voor onze gezondheid? Zoveel vragen … zoveel
nieuwe uitdagingen voor de kunstenaars … zoveel antwoorden in ‘het Hof van Verlangen’.
Soms heeft verlangen met begeerte te maken, met de
materialistische invulling van onze wensen. Het zou dat
frivole kleedje kunnen zijn in die winkelvitrine, of die
hippe elektrische auto, misschien zelfs die reis rond de
wereld waar je al veertig jaar van droomt. De pas afgestudeerde zelfzekere twintigers zullen hun dromen eerder associëren met ambitie, met een leuke job, een
schat van een lief. En dan hebben we het nog niet gehad over de asielzoekers die hoop en vrijheid bovenaan
het verlanglijstje plaatsen.
Ieder mens heeft wel een eigen rugzakje vol verlangens.
Meer nog … er zijn evenveel rugzakjes als er mensen
zijn!
Laat ons die wensen en dromen maar koesteren als onze grootste schat!
Kunstplatform Kappa

Met meer dan honderd leden-kunstenaars mag Kappa
bestempeld worden als een buitensporig groot kunstenaarscollectief. Zowel beeldende kunst, muziek en literatuur vallen binnen de actieradius. Om de individuele
culturele ontwikkeling te stimuleren wordt de werking
ondersteunt door vier pijlers.
Het tweemaandelijks tijdschrift ‘Letter Tien’ biedt vooral ruimte voor de inbreng van de leden. De Kappawebsite kan meer focussen op actualiteit. Je ontdekt
hier onder meer ook de Kappa-kunstgalerie met werken
van beeldende kunstenaars en schrijvers. En dan zijn er
uiteraard de Kappa-activiteiten: praatcafé’s, atelierbezoeken, workshops enz. Verder profileert het Kunstplatform zich, ook ver buiten de regio Noord Antwerpen, met kwaliteitsvolle thema-tentoonstellingen. Het
doel hiervan is dat de creatieve zielen hierbij uit hun
comfortzone getrokken worden zodat de artistieke inzichten verbreden. En na het atelierwerk volgt uiteraard
de groepstentoonstelling waarbij een boeiende diversiteit aan arte-facten wordt aangeboden, tientallen
kunstwerken allemaal geïnspireerd door éénzelfde rode
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