


2 Letter 10

Kunstenaars hebben algemeen de naam van grote ego’s te
hebben. Of dat ook voor de Kappa-leden geldt, weet ik niet,
maar dat deze in elk geval wél in staat zijn om goed samen te
werken, blijkt alvast uit het succes van Surpries I. Deze
tentoonstelling, waarin de kunstenaars onder het wakende oog
van een curator volop de vrijheid kregen om hun ding te doen en
toch verbinding met elkaar te maken, kan zondermeer geslaagd
genoemd worden en kreeg vele bewonderende reacties. We kijken
met spanning uit naar het vervolg…
Ondertussen werkt Kappa al volop aan het op poten zetten van
een grote najaarstentoonstelling in Expog rond het thema
‘muziek’. Je vindt hierover meer in deze Letter Tien. Eén van
onze Kappa-dichters liet zich alvast inspireren door de muze van
muziek. Begin ook zelf al maar na te denken hoe je je eigen
creativiteit kan loslaten op dit aanstekelijke thema!
Heb je in het vorige nummer genoten van Yolandes verhaal? Dan
kan je in deze editie lezen hoe het afloopt met de twee
zonderlinge figuren en hun vreemde vracht. Weet je niet meer
precies hoe het hen verging in het eerste deel? Op onze website
kan je de vorige edities van Letter Tien gemakkelijk nalezen.
Uiteraard zijn ook de vaste rubrieken weer van de partij: tentotips,
berichtenborden, de column en een mini-gedichtje van Stille Beer.
Voordat je geniet van deze nieuwe Letter Tien, wel deze
waarschuwing voor de leden die een overschrijving in hun boekje
hebben gevonden: je lidmaatschap dreigt verloren te gaan! Maak
daarom snel je lidgeld over, zo zit je weer een jaartje safe.
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Marianne Nieuwinckel

Letter Tien in april 2018
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INTI
bijde

cover

Graffiti: is het vandalisme, of toch kunst? Voor Kurt Bosmans,
curator van de tentoonstelling ‘Outside Inside’, is het zonder
twijfel het tweede: ‘Al sinds mijn tienerjaren ben ik gepassioneerd
door gespoten kunstwerken.’
Al acht jaar laat Bosmans street artists uit binnen- en buitenland
hun kunsten botvieren op het Hasseltse straatbeeld tijdens het
jaarlijkse Street Art Festival. Het huidige resultaat? Een
indrukwekkende cumulatie aan gespoten kunstwerken in de
Limburgse hoofdstad. Sinds 2011 kreeg de stad er meer dan
zestig street artgevels bij en daarmee mag ze gerust dé street
artstad van België genoemd worden.
Met de expo  ‘Outside Inside’ brengen Street Art Festival en Het
Stadsmus de nationale en internationale graffiti en street artists,
die Hasselt de afgelopen jaren bezochten, terug. Zo ook INTI
waarvan je werk ziet op de cover.
De artiesten laten in Het Stadsmus een andere kant zien van
hun werk. Ze tonen hun inspiratie en ontwerpen, met canvassen
en installaties, tattoos en muziek. De expo is een mooie
aanvulling op wat je op de muren buiten kan zien.

Outside Inside
Het Stadsmus - Hasselt
03.02.2018 -03.05.2018
Di t/m zo: 10.00u - 17.00u
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De derde Triënnale in het
Psychiatrisch Ziekenhuis – Duffel
onderzoekt het thema ‘mislukken’
in de specifieke context van de
geestelijke gezondheidszorg.
Falen maakt onafscheidelijk een
deel uit van het leven. Waar de
samenleving succes verkiest boven
mislukking, is falen voor de
kunstenaar een noodzakelijk aspect
van het creatieve proces om tot
artistieke vernieuwing te komen.

Als de kunstenaar al een missie heeft, dan heeft dit zeker te
maken met het feit dat hij ‘vlammetjes’ kan laten branden, dat hij
dingen en gebeurtenissen in een ander daglicht kan plaatsen, dat
hij de toeschouwer op een vernieuwende manier naar de
werkelijkheid kan laten kijken. Met vallen en opstaan tracht hij
antwoorden te formuleren op actuele problematieken zoals
migratie, eindeloze economische groei, climate change en vele
andere toestanden in onze (falende) maatschappij.
De kunstenaar biedt de medemens vleugels aan om te vliegen,
om te dromen voorbij het denken.
Maar… zijn het wel bruikbare vleugels? Het kunstwerk kan de
verkeerde signalen geven. En… durf je als toeschouwer wel het
onbekende tegemoet vliegen? De kijker kan immers een foute
interpretatie maken.
Ja, iedereen kan falen, en in de geestelijke gezondheidszorg is

André De Nys

Panamarenko/Jef Cornelis
Stills uit de film Aeromodeller
Courtesy ARGOS, Brussel
copyright VRT
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dat niet anders. Ook hier is de gouden raad van Samuel Beckett
uiterst relevant: ‘Al zo dikwijls geprobeerd/ al zo dikwijls gefaald/
geeft niet/ probeer opnieuw/ faal opnieuw/ faal steeds beter.’
In het project ‘Glorious (?) Failure’ wordt gefocust op drie
invalshoeken: falen in relatie tot sacraliteit, falen in relatie tot tijd
en ruimte, om uiteindelijk uit te komen bij falen van lichaam en
geest.
In het prachtige parkdomein en ook in enkele indoor-locaties van
PZ Duffel geven een dertigtal kunstenaars hun interpretatie bij
deze complexe thematiek. Vanzelfsprekend is Panamarenko de
vlaggendrager. In zijn kielzog bemerken we Abramovic, Francis
Alys, Mark Manders, Bruce Nauman en vele anderen.

Francis Alys
Lada Kopeika Project
copyricht Alys

Glorious (?) Failure
PZ Duffel

04.04.2018 -17.06.2018
Woe t/m zo: 13.00u - 17.00u

www.triennalepzduffel.be
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Kappa-lid Laurette Swolfs stelt haar schilderijen tentoon in de
kapel van het gemeenschapscentrum 'Gasthuis' in Wijnegem.
Ze laat haar veelzijdigheid zien in haar werken, zowel qua
materialen (potlood, acryl, pastel, pen, aquarel) als qua
onderwerpen. Ze laat zich inspireren door mens en natuur.
Ze houdt van zachte kleuren en contrasten waarbij licht en
donker de dieptewerking versterken.
‘Van figuratief tot abstract’ loopt van 11 mei tot en met 16 mei
van 14u.-17u.
Hartelijk welkom!
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rd Laurette Swolfs - schilderkunst

Van figuratief tot abstract
Gemeenschapscentrum 'Gasthuis'
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
11.05.2018 - 16.05.2018
14.00u - 17.00u
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Verlossing - slot
verhaal

De maan gluipt achter de wolken vandaan. De nacht is fris, en
het zweet wordt vlug koud op onze sidderende lichamen. Don
roeit vooraan.
‘In slag, kid, we komen er sneller in slag.’ Ik krijg moeite hem bij
te houden. Een koele wind sliert langs mijn voorhoofd. De stank
mindert. ‘Hoe ver?’ Ik voel de plotse vijandigheid van zijn
verstijfde rug. Geen antwoord.
‘Hoe ver?’ De angst is terug. Hoe lang moet dit nog duren? Hij
keert zich plots om. De maan verlicht zijn borende blik, en ik
weet niet meer of hij vriend of vijand is.
‘Verdomme.’ Dat is zijn antwoord. Even haat ik hem, een plotse,
vreemde haat. Zijn drijfveer is anders.
We naderen het midden van de rivier. Het water is een zwarte
poel.
‘We moeten voor het licht wordt aankomen. Vlugger dus, jochie,
vlugger!’ Ik tracht onmiddellijk te gehoorzamen, ik voel me aan
hem overgeleverd, terwijl de moed in mij kwijnt.
De boot is stug. De palmen van mijn handen scheuren verder
open, maar tegelijk met die versuffende pijn voel ik iets van de
vrijheid, iets meer met elke slag.
De nacht is zwaar en dicht, en vol gevaren. Een vreemd gezoem
zwelt aan. Een trillende nevel omringt ons opeens. Een levende
bewegende mist. Een stekende pijn prikkelt mijn gezicht en
handen.
Paniek grijpt me aan. Waar eindigt dit ?
Don slaat met zijn roeispaan in de lucht. Ik volg zijn voorbeeld,
niet wetend in welke bibberende donkere massa ik sla. Ik sluit
mijn ogen vol afgrijzen. Beesten haken zich aan mij vast,
tientallen, honderden. Ik weet niet vanwaar ze komen, maar jeuk

Yolande Van de Weerd
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tergt mijn hele lichaam. Ze boren hun prikkende poten in mijn
vlees, ze zuigen diep in mijn wonden, vreten me als 't ware stuk.
Waar ik sla komen er meer, vies, kleverig en stinkend. Is dit de
hel?
In wanhoop slaan we met onze roeispanen in het rond. Het is
een zwarte massa, die in blubber op de kisten plakt. We
verpletteren tientallen beesten die in slijm uiteenspatten. Ik sla als
een bezetene. Ik merk dat Don de boot zijwaarts stuurt. Ik denk
alleen nog: dit is het einde, doch de beesten minderen opeens in
aantal.
Als een razende sla ik ze bij tientallen stuk. Ze staken hun
aanval, verdwijnen even plots als ze gekomen zijn. Ze laten een
vunzige brij achter. Ik kokhals. Als afgesproken beginnen we
beiden water over onze lichamen te sproeien.
‘Insecten,’ zegt Don, en gooit met kracht water over mijn rug.
Mijn spieren ontspannen. Het is stil.
Een heerlijke onverwachte stilte. Don glimlacht, amper merkbaar,
maar het is opeens of ik hem heel lang ken, en ik begin met
hernieuwde kracht te roeien. De morgen beukt tegen de
duisternis.
De Lagore versmalt en naast haar ruisend geklaag hoor ik een
nieuw trillend geluid. Ik ben zo moe. Is dit de waanzin? Is dit de
verlossing? Het is Don die zachtjes zit te neurieën. Dit is idioot,
krankzinnig, maar het is een menselijke stem. De vrijheid is
dichtbij.
We roeien vlugger. De nacht wordt lichter, de stroom nog smaller.
De bomen staan in dichte rijen langs de kant. Ik hoor stemmen.
Opgewonden.
‘We zijn er, kid.’ De boot raakt plots de oever. Er zijn mensen.
Ze spreken tegen me maar ik begrijp hen niet. We gaan aan
land. Don grijnst. Hij onderhandelt met een kleine onguur
uitziende man.
Hij wijst op de sloep.
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Dit is de oorlog in Vietnam. De mannen beginnen de kisten uit te
laden. De blanke geweren gaan van hand tot hand. Er wordt
gestampt en gelachen.
Vrijheid. Ik ben zo moe. Het ochtendlicht is gelig grauw, en het
rijst boven de Lagore, die traag en reutelend ontwaakt.
Ik bekijk mijn handen. Het zijn de vingers van een vreemde die
ik zie. Opengereten, aangevreten.
Maar de pijn is over, en mijn bewustzijn krijgt weer kracht.
Ik zoek Don tussen de mensenmassa die steeds aangroeit.
Vrijheid. Ik glimlach. De wereld ligt opnieuw voor mij open.
Een schot weerklinkt. Het geluid scheurt de morgen open. Dan
stilte.
‘Verdomme.’ Het is een kreet die me stukvreet. De kreet van een
reus, en ik zie hem vallen, een seconde in de vlucht, en het
zware lichaam dat de aarde verplettert.
Er wordt geroepen, maar ik begrijp de woorden niet. Zijn zware
kop ligt in het slijk, de grijns nog om zijn vlezige lippen. Ik keer
me om. Niemand schenkt nog aandacht.
De wapens zijn het middelpunt van de belangstelling. Ik kan niet
uitmaken wie het schot heeft gelost.
En waarom? Machteloze woede grijpt me aan. Maar ik kan
evenmin uitmaken wie deze man is geweest, en hoe de
overeenkomst luidde. Geld? Mijn leven?
Zijn drijfveer was anders. Wat had hij te verliezen behalve zijn
leven? Don Farell, zijn zwart lichaam rust op de zwarte aarde.
De mensen lopen stilaan heen, en de insecten zwermen reeds
boven het lijk. Enkele magere honden wachten gelaten tot het stil
wordt, want hier heerst honger.
De morgen staat nu gul boven de rivier. Het jonge licht weeft
arabesken tussen de takken van de mangobomen. De zon brandt
op mijn huid. De weg zal niet lang meer zijn.
Ik ga de vrijheid in.
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Je bent een kunstliefhebber. Je bezoekt een kunsttentoonstelling.
En je wordt verrast door de titel van de kunstwerken. De titel van
elk beeldend werk is tevens de titel van een muzikaal werk.
Ongetwijfeld een origineel uitgangspunt van de
groepstentoonstelling van oktober e.k. van Kunstplatform Kappa.
De titel die je aan je kunstwerk geeft, is tevens de titel van een
muziekwerk. Alle muziekgenres zijn mogelijk: van klassiek,
volksmuziek, jazz, pop, kleinkunst, rock tot dance, hip hop en rap.
Je komt op een kunsttentoonstelling. En je wordt verrast door een
dichter, schrijver, verteller of muzikant die, geïnspireerd door een
van de beeldende werken van de tentoonstelling, een interventie
brengt. Een korte inbreng of een optreden.
Het andere belangrijke element van het evenement is de
interactie tussen beeldende kunstenaars, dichters, schrijvers,
vertellers en muzikanten. Ook een formule die boeiend is voor de
bezoekers.
De tentoonstelling vindt plaats op zaterdagen 6, 13 en 20 en
zondagen 7, 14 en 21 oktober 2018 van 11u tot 17u in het Oud-
gemeentehuis (Expog) Kapellen. De vernissage is op vrijdag 5
oktober om 20u.
Er kunnen maximaal 3 werken tentoongesteld worden. Als er
onvoldoende plaats is, wordt het aantal werken per exposant
verminderd. De beeldende werken zijn nog niet bij Kappa
tentoongesteld.
Beeldende kunstenaars schrijven in voor 1 augustus bij Jeannine
Geertsen, jeannine.geertsen@skynet.be
Informatie over de beeldende werken is na 1 augustus ter
beschikking van de dichters, schrijvers, vertellers en muzikanten,
zodat zij zich dan kunnen inschrijven met één of meer
interventies.
De deelname in de onkosten van de tentoonstelling bedraagt 10
euro per kunstenaar. Meer info: info@kappakunstplatform.be

Kappa-thema 2018: muziek
vo

or
uit

bli
k

Ivan Janssens
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Wat doe je toch met mij

alsof je alles wat ik voel maar niet zo woordelijk kan zeggen

weergeeft met gevoel dat beelden tekent

zinnen kleurt en ogen opent om

te zien wat helder

hoort te

zijn

alsof de wereld die je meebeleeft kan

samenvloeien met de ruimte en de tijd die niet meer

nodig is om echt te zijn want

alles wordt, verblijft, bevrijdt, verdwijnt,

beklijft

po
ëz

ie Muze van muziek
Wim Haazen
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Al pakweg veertig jaar wordt er zo goed als dagelijks gewerkt in
het kunstenaarsatelier van Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951). Uit
haar indrukwekkend oeuvre werden vierhonderd werken
geselecteerd voor een overzichtstentoonstelling in haar thuisbasis
Antwerpen.
Kunst met engagement is niet altijd een hapklare brok! Gelukkig
krijgt de bezoeker een uitgebreide brochure waarin over elk
kunstwerk uit deze omvangrijke tentoonstelling wat
achtergrondinformatie wordt meegegeven.
Haar sterkste herkenningspunten zijn onmiskenbaar de digitale
collage en haar unieke kleurengebruik. Bovendien is er de
deconstructie van het beeld. Je stuit als kijker telkens weer op
iets onverklaarbaar. Het mysterie is nooit ver weg.
Met tekeningen, schilderijen, installaties en video’s komen vele
thema’s aan bod. Het is een rollercoaster van
vrouwenemancipatie en soft porno, van wanhoop en extase, van
wetenschap en mystiek, van de allesverslindende lust voor het
leven en kunstmatige intelligentie…
Met een genadeloze eerlijkheid brengt AMVK de wereld in beeld
die leeft in haar hart, maar ook in de samenleving die haar
omringt. Het is kunst gemaakt vanuit verontwaardiging. Alsof de
kunstenares ons wil zeggen: slik niet alles wat er op je bord
gesmeten wordt! Bevrijd jezelf van elke vorm van indoctrinatie en
van elk taboe.

André De Nys

tentotip
AMVK

AMVK
M HKA - Antwerpen
09.02.2018 - 13.05.2018
Di t/m zo: 11.00u - 18.00u
www.muhka.be
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Kappa-lid Marlou Pluymaekers nodigt uit:
De jaarlijkse schildersdag & kunstmarkt in het Zeeuwse Kapelle
(Zuid-Beveland) is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
unieke plek om als kunstenaar je werk te tonen.
Er zijn artiesten aanwezig uit binnen- en buitenland. Er zijn
schilders, tekenaars, keramisten en beeldhouwers, om maar
enkele kunstdisciplines te noemen.
Het evenement wordt gehouden op een prachtige buitenlocatie: de
tuin van de Nederlands Hervormde kerk aan het Kerkplein in
Kapelle.
Ook dit jaar maakt de schildersdag & kunstmarkt op 19 mei weer
deel uit van de Franse Week die wordt gehouden in het kader
van Toujours Kapelle.
Kapelle Cultureel is dan ook op zoek naar kunstenaars die hun
werk tijdens de kunstmarkt willen laten zien en verkopen. Ook
zouden wij het leuk vinden als je in of bij je kraam een
miniworkshop voor kinderen of volwassenen organiseert. Je kan
daar aan de deelnemers een kleine vergoeding voor vragen.
De kunstmarkt begint om 10.00u en duurt tot 16.30u. Na afloop
van de markt is er een afsluitend drankje en hapje in de kerk
met alle kraamhouders en de deelnemers aan de workshop van
Marlou Pluymaekers. Een kraam op de kunstmarkt kost 30,00
euro, inclusief koffie met bolus, hapje en drankje. Parkeren is in
Kapelle gratis!
Als je wil deelnemen aan de kunstmarkt, stuur dan voor 23 april
een mailtje naar info@kapellecultureel.nl met daarin een
beschrijving van de kunstdiscipline die je beoefent. Je krijgt dan
van ons een mailtje met informatie over de praktische zaken en
hoe te betalen.
Voor vragen kan je contact opnemen met de organisatie via
info@kapellecultureel.nl.
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rd Kunstmarkt in Kapelle (NL)
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Ze loopt op de tenen

over hem, zijn lichaam als buit

veel woorden wil ze er niet aan verspillen

ze is geen haarkliever, geen muggenzifter

maar meegaand als een meeuw

in een zuiders landschap.

Ze is de overvloed die vloeit

waar het nodig is, ze hult zich niet

in het onbetrouwbare

maar geeft toe, verliest niets uit het oog

verspilt niets in de kantlijn

en bepaalt haar eigen, heidense gedragslijn.

(Voor Willy Cools, schilder van de vrouw, Duffel 1931 -2011)

Guy van Hoof

poëzie
Heidens is de vrouw
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Het is en blijft een uitdaging om
vijf ego's met elkaar te verzoenen,
hun werk op een uitdagende
manier te confronteren en er toch
een aangename expo van te
maken. Als curator is het een
aangenaam avontuur om met deze
vijf individuen iets op te bouwen
waarin de persoonlijkheid
gerespecteerd wordt en misschien
zelfs het groepsaspect versterkt
blijkt.

Zo is er bijvoorbeeld Ctine Bout, die grote schilderijen maakt in
acryl, maar in plaats van penselen, een bankkaart gebruikt om
grote kleurrijke verfpartijen uit te smeren op canvas. Haar thema
noemt ze zelf: ‘Dreaming of another world’. Ze waagt zich aan
composities met verschillende personages, door elkaar gewreven.
Er is het contrast van jong en oud bijvoorbeeld. Die dualiteit
noemt ze zelf: ‘Mijn twee verschillende ikken’.
In haar mooie atelier in Borgerhout boetseert Brigitte Ryckaert
‘sculpturale keramiek’. Met de nadruk op ‘sculptuur’ om zeker te
duiden dat ze geen ‘pottendraaister’ is. Integendeel, het zijn
eigenlijk kleine, kleurrijke beeldengroepen die hun ontstaan vinden
in de Griekse cultuur, die haar altijd al geboeid heeft. Na het
boetseren en drogen, worden de beelden beschilderd met
glazuren om ze vervolgens in haar oven te bakken.
Annie Janssen maakt ruimtelijk werk: ze boetseert, kapt in hout,
steen, albast, marmer, enz. Hier toont ze een groep vreemde
personages opgebouwd uit kippendraad beplakt met lagen

Surpries II
be

ric
ht
en

bo
rd

Willy Van de Velde
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krantenpapier en beschilderd met lakken in hevige kleuren. Een
duivel op sokkel kijkt toe, refereert naar Jeroen Bosch en geeft
ritme aan met pinkend licht. Annie dacht aan de DJ's van vroeger
uit de 3O+ – fuiven.
Maria Peeters toont geabstraheerde, uitgepuurde landschappen
van acryl op karton of papier. Basis van het werk zijn
reisindrukken die ze héél spontaan en snel interpreteert. Daarbij
gebruikt ze steeds dezelfde kleuren: wit, Pruisisch blauw, oker en
gebrande siëna, die ze overigens zelf prepareert met caparol,
water en pigment.
In dit bonte gezelschap ook 'n fotograaf: Jan Daneels. Zijn foto's
zijn gemaakt in de natuur of de stad maar worden prachtig
uitgepuurd tot (bijna) abstracte composities. Ze baden in een
poëtische atmosfeer en er wordt gespeeld met ruimte, kleur en
licht.
Willy Van de Velde is curator.

Stille Beer

spreekt

het lied klinkt
een einde komt

de toekomst lokt

Surpries II
Kunstkapel Heuvels - Kapellen

07.04.2018 - 15.04.2018
Za en zo: 11.00u - 17.00u

Woe: 13.00u - 17.00u
www.kappakunstplatform.be
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André De Nyste
nt
ot
ip

Hij is een fervent Miles Davis fan. In de jaren zestig runt Sean
Scully (°1945) zelf een jazzkroeg in Londen. Een bezoek aan de
Tate verandert zijn leven. Hij wordt overweldigd door de colour
field paintings van Mark Rothko. Zijn besluit staat vast: Sean
wordt kunstschilder!
Aanvankelijk wordt hij in meer dan tien Londense academies
afgewezen. Maar dat heeft geen nefaste invloed op zijn
zelfvertrouwen. Ga je dromen achterna, moet hij gedacht hebben
en uiteindelijk belandt hij in de Croydon College of Art. Twintig
jaar later is hij zelf leraar in de Parsons School of Art in New
York. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei wordt er één van zijn
leerlingen.
De meningen over de schilderijen van Scully zijn verdeeld. Er zijn
evenveel enthousiaste kunstliefhebbers als vernietigende
criticasters. Maar juist dat bezorgt hem wereldfaam, en niet het
minst in China.
Je herkent zijn tableaus aan de gedempte aardekleuren. De
kleuren verwijzen vaak naar de locatie of het tijdstip van het
schilderproces: grijze en vaalblauwe kleuren vinden hun inspiratie
in een beneveld ochtendlicht over de stad, rustgevende groene
tinten verwijzen naar de valavond op het platteland…
In feite houdt Scully ons zijn dagboeken voor, niet op schrift
maar in beeldvorm. Hij schildert echter geen landschappen.

Sean Scully

Kind of Red (2014)
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Verticaal en horizontaal gestapelde stenen in verschillende
formaten vullen het canvasdoek. Er ontstaat een gelaagdheid in
de veelkleurige verfstenen doordat de olieverf veelal pasteus
wordt opgebracht om daarna hier en daar terug te worden
afgeschraapt.
Tussen de gekleurde stenen worstelt zich een vibrerend licht, dat
als mortel de blokken bij elkaar houdt. Hierbij rijst bij de kijker de
onvermijdelijke vraag: wat zit er achter die muur? Het schilderij
wordt op die manier een uitnodiging tot communicatie met het
onbekende. Alsof de kunstenaar wil zeggen: ‘Breek af die muur!’
In 1983 sterft zijn achttienjarige zoon bij een auto-ongeluk. In de
schilderijen verdwijnt het licht.
Het wordt donker achter de muur, en dat voor lange tijd.
Vandaag, meer dan dertig jaar later, heeft hij een zoon van acht
met zijn tweede vrouw. De stapelstenen hebben hun positieve
vibratie teruggevonden. Het palet is lichter en helderder.
Aan de muur in zijn atelier, tussen de vierkanten en rechthoeken,
hangen nu ook enkele portretten van zijn zoontje, spelend op het
strand in Eleuthera op de Bahama-eilanden. Schilderen kan ook
gewoon joie de vivre zijn!
Toch nog even terug naar de spirituele erfenis van Rothko, de
monumentale blokkencomposities.
Sean Scully heeft een onweerstaanbare behoefte om naar muziek
te luisteren terwijl hij werkt. Op het canvasdoek groeien als het
ware muziekpartituren. In muziek heb je de klanken die je
zintuigen beroeren. De speelse geometrische composities in de
tableaus maken dezelfde emoties los.
Maar muziek heeft meer te bieden dan een zintuiglijke ervaring.
Ze kan ook het onzichtbare oproepen. We noemen dat
verwondering, een gemoedstoestand waardoor een diepere relatie
ontstaat met het achterliggende mysterie. Scully gebruikt hiervoor
het licht achter de stapelstenen.
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Er ontstaat op het doek een spirituele expressie, zonder dogma’s,
open voor vrije interpretatie.
Voor Scully is muziek het meest abstracte en het meest
betoverende van alle kunstvormen. In muziek word je vaak
geconfronteerd met absurde associaties, dan weer banale
gevoelens, afkeer, hoop, troost, melancholie of andere positieve of
negatieve gedachten. En net zoals bij muziek willen ook de
schilderijen van Scully een uitnodiging zijn tot contemplatie en
bezinning. Met subtiel geschakeerde tinten creëert hij een sfeer
van verstilling, waarbij kunstliefhebbers met diverse
levensbeschouwingen zich aangesproken voelen om op zoek te
gaan naar innerlijke rust, evenwicht en harmonie.

Night (2003)

Sean Scully
De Pont - Tilburg (NL)
21.04.018 - 26.08.2018
Di t/m zo: 11.00u -17.00u
Do open tot 20.00u, met gratis toegang vanaf 17.00u
www.depont.nl
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concert
Murder Ballads

Marianne Nieuwinckel

Ooit hoorde ik iemand tegen haar partner, die amateur-violist was,
zeggen dat hij niets van muziek kende. En in zekere zin had ze
gelijk: van de nummers die op andere zenders dan Klara te
horen zijn, zou hij er weinig een titel kunnen geven. Daar was
zijn partner dan weer wel goed in.
Vanwaar toch steeds dat strenge onderscheid tussen verschillende
genres? Waarom is, wat voor de ene saai gezaag, idiote
hoempapa of ronduit lawaai is, voor de andere hemels gezang,
een leuke melodie of een hypnotiserende beat – en in elk geval
muziek? Ik ken het antwoord niet, maar onlangs heb ik even een
grensoverschrijdende ervaring gehad. En dat was bijzonder.
Op 17 maart ging ik naar de voorstelling Murder Ballads in CC
Merksem: een concert waarop Lady Linn, Gregory Frateur, Tijs
Delbeke en Stijn Meuris liedjes brachten ‘waarin minstens één lijk
valt’.
Nu ben ik zelf eerder liefhebber van het rustige, melodieuze
genre en ik kwam ruimschoots aan mijn trekken: ‘In the Pines’
met Tijs Delbeke in de hoofdrol of ‘Omie Wise’ door Lady Linn
en het onvermijdelijke maar bloedmooie ‘Where the Wild Roses
Grow’ van Nick Cave waren een schot in de roos.
De verrassing kwam echter met een ander nummer uit Cave’s cd
‘Murder Ballads’, en wel van één waarbij ik altijd de volumeknop
wat lager draaide: Stagger Lee. Van een heel ander kaliber!
Namelijk van dat, waarvan ik niet begrijp dat het muziek
genoemd wordt. En ook nu zat ik met gemengde gevoelens naar
Stijn Meuris te kijken…
Maar toen ik thuis bij een glaasje wijn het concert nog wat liet
doorwerken, toch wel tevreden ook dat er zoveel verschillende
genres aan bod waren gekomen, zag ik plotseling dat, ondanks
de verschillen, er ook overeenkomsten zijn: Stagger Lee is opera!
Dezelfde pathos, dezelfde herhaling, dezelfde uitvergroting. En
vooral: dezelfde passie.
En is dat niet het allermooiste wat er bestaat...
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André De Nys
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Tweejaarlijks organiseert het CC Kapellen een Open Atelierroute
doorheen de gemeente. Op zondag 22 april 2018 is het weer
zover! Op een vijftiental adressen staat die dag de deur wijd
open van 11u tot 17u.
Kappa is vertegenwoordigd op drie locaties:

Opvangcentrum Kazerneweg 35
Je kan kennismaken met de resultaten van enkele workshops van
Kappa i.s.m. enkele creatieve mensen die tijdelijk wonen in het
asielcentrum. Schilderen, boetseren, collages maken en andere
vormen van beeldende kunst komen aan bod. Er wordt ook
geëxperimenteerd met schrijven en dichten.

André De Nys en Marc Leys Petunialaan 18
Over slakken en mieren…
over kikkers en hazen…
over zenga, varroa en tao…
over de windstilte van de ziel…
over meditatie en groeien in bewustzijn.
Zondag 22 april roept de tekst hierboven voor jou geen
vraagtekens meer op, tenminste als je de tentoonstelling hebt
bezocht met schilderijen en teksten van André De Nys.
Maak van de gelegenheid gebruik om ter plaatse gratis planten,
zaden en literatuur over de tuin te adopteren.
Het project kwam tot stand in samenwerking met Marc Leys.
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Art ten Hove – Kunstkapel Waterstraat 30
Chris Back, Christ’l Lamot, Erik Simons, Ingrid Piens, Ivan
Janssens, Kristel Jacobs, Ludo Van Alphen, Riet De Bakker en
Yvonne Vleugels halen hun kunst binnenste buiten. Ze komen
naar buiten met schilderijen, beelden, keramiek, tekeningen,
grafiek en gedichten.

André in zijn atelier

Open Atelierroute
Diverse locaties - Kapellen
22.04.2018 van 11.00u - 17.00u
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Lucien Denissen

Climate Change

Zij draagt een rond haar lenden gedrapeerde sarong en een
blouse met ingewikkelde batikmotieven. Haar ravenzwarte haar is
bijeengebonden tot een staart, die afhangt tot aan haar heupen.
In haar linkerhand zweeft een grote platte ronde mand met hierin
meerdere offerbakjes, gemaakt uit gevouwen gedroogde
bananenbladeren, gevuld met brandende wierookstokjes, fruit, rijst
en vooral bloemen, waaronder de vijfbladige frangipani, wit met
gele kern.
Het is een ontroerend ochtendtafereel, dat blijft verwonderen, ook
na meerdere dagen Bali. Een evidente offerplaats is de tempel
zelf (pura): geen echt gebouw, maar een omheinde plek met
meerdere offertafels. Ook de meeste woningen en hotels hebben
in hun voortuin een eigen tempelcomplex, of minstens een stilte-
plek van enkele m².
Het doel van het offer is ondermeer het aanbidden van de goden
Brahma (schepper), Vishnu (leven) en Shiva (sterven/overgang
naar een ander leven, na reïncarnatie), maar soms heeft men de
zon of de natuur in gedachten, of de spirit van de voorouders.
Men kan ook gunsten vragen, zoals vruchtbaarheid in de familie
of in zaken, of veiligheid. Maar vooral is het een erkenning van
wie je bent, en van de maatschappij om je heen, een ritueel dat
meerdere malen per dag wordt herhaald.
Bali is voor 90 % hindoe, de rest van Indonesië moslim. Je bent
wel even in de war als je sommige verhalen leest of de beelden
bekijkt, bijvoorbeeld die van Ganesha, met olifantenhoofd. Deze
was de zoon van Shiva, weliswaar door zijn moeder Parvati
‘gecreëerd’ (door ‘emanatie’, zonder gemeenschap) om zich te
beschermen tegen haar man die haar al te vaak lastig viel in de
badkamer. Nadat Shiva Ganesh met een list had laten
onthoofden, maar plots besefte dat het zijn zoon was, volgde een
vredesproces, dat eindigde met het herstel met het eerste hoofd
binnen handbereik, dat van een olifant dus. Wonderlijk toch? Je
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kan je afvragen of de Balinezen dit soort sprookjes zelf au
sérieux nemen. Vermoedelijk beschouwen ze ze als cultureel
erfgoed, en is de kern van hun spirituele manier van leven eerder
het behoud van de traditie, waarin oprechtheid en beleefdheid
een grote rol spelen.
Dat wederzijds vertrouwen merk je zelfs in het verkeer, een
wirwar van wagens, camions, soms een paardenkar en vooral
veel brommers. Zijn ze vanuit de tegenrichting aan ’t
voorbijsteken op jouw baanvak, dan kan je toch wel best even
vertragen tot ze er weer tussen gerangeerd zijn, niet? Wij
bewonderen de rijvaardigheid van onze chauffeur, maar vooral zijn
respect. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om accidenten te
vermijden is hier blijkbaar een evidentie.
Hoffelijkheid in de omgang, ook zakelijk, staat hoog in het
vaandel. Ben je op zoek naar een authentiek souvenir, dan kan
je in werkhuizen en op markten volop kiezen. Met een te hoge
beginprijs nodigt men je uit tot de nationale sport: ‘you can
bargain’ (pingelen). Met de glimlach kan je dan enkele rondjes
draaien, om vaak te eindigen op 50-60 % van de originele prijs,
desnoods nadat je je heengaan even simuleerde. Maar eens een
akkoord bereikt, vereist de beleefdheid dat de koop doorgaat. We
zagen een onbeschofte toerist die verontwaardigd de laan werd
uitgestuurd, toen hij bij betaling nog verder wilde onderhandelen.
Wie afscheid neemt, na een aankoop, een bezoek of op
restaurant, wordt gracieus bedankt met de afscheidsgroet, de
handpalmen tegen elkaar, de vingers naar boven, het hoofd licht
gebogen: ‘namasté’ (Sanskriet: ik buig voor jou).
Een klimaatverandering van 20°C naar 30°C, inclusief de
perceptie van een respectvolle samenleving, kan hartverwarmend
zijn. Het is dan ook even afkicken na thuiskomst, niet alleen van
de jetlag, maar ook door het koelere klimaat van een seculiere
maatschappij die van in de jaren ’60 afscheid nam van tradities.
Op tafel ligt een krantenartikel over de ouders van de
zogenaamde ‘pretparkgeneratie’ die proberen toch nog even
streng te zijn, zij het na onderhandeling. ‘Jong geleerd, oud
gedaan’ bevordert de sociale cohesie, maar hoe begin je er aan?
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Agenda

Surpries II
07.04.2018 - 15.04.2018, Kunstkapel Heuvels - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11.00u - 17.00u
Woensdag: 13.00u - 17.00u

Fritten en fotografie - Winnie Lemmens en Jan Daneels
16.01.2018 - 16.04.2018, Frietkot Max - Antwerpen
Alle dagen: 12.00u - 24.00u

Open Atelierroute
22.04.2018, diverse locaties - Kapellen
Zondag: 11.00u - 17.00u

Schildersdag & Kunstmarkt
19.05.2018, tuin Nederlands Hervormde Kerk - Kapelle (NL)
Zaterdag: 10.00u - 16.30u
Inschrijven voor 23.04.2018 bij info@kapellecultureel.nl

Van figuratief tot abstract - Laurette Swolfs
11.05.2018 - 16.05.2018
Gemeenschapscentrum 'Gasthuis' - Wijnegem
Alle dagen: 14.00u - 17.00u

Kappa-thema 2018: muziek
06.10.2018 - 21.10.2018, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11.00u - 17.00u
Inschrijven voor 01.08.2018 (beeldende kunstenaars) bij Jeannine
Geertsen, jeannine.geertsen@skynet.be
Schrijvers, vertellers en muzikanten schrijven later in, na info van
de beeldende kunstenaars
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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
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Eindredactie en verantw. uitg.: Marianne Nieuwinckel - marianne@nieuwinckel.be
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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






