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In deze Letter Tien zit een flinke portie negentiende eeuw. Het
begint al met de cover: het kunstwerk van Friedrich Kunath
verwijst naar de Duitse romantiek. Meer hierover lees je in het
artikel hiernaast. Maar ook negentiende-eeuwse muziek en
literatuur komen aan bod.
Muziek beheerst Kappa hoe langer hoe meer: we kijken immers
al reikhalzend uit naar de grote najaarstentoonstelling onder dit
thema. Beeldende kunstenaars: kies je favoriete muziekstuk of
liedje en laat er je creatieve krachten op los! Schrijvers, dichters,
muzikanten en andere performers: laat je leiden door het werk
van de beeldende kunstenaars voor je inbreng tijdens de expo!
Sommige schrijvers en poëten konden echter niet wachten en
schreven voor deze Letter Tien al een verhaal of gedicht met
muzikale inspiratie.
Ondertussen valt er natuurlijk nog ander moois te beleven. In
Kunstkapel Heuvels sluit Surpries III de boeiende trilogie van
samenwerkingsverbanden tussen verschillende Kappa-kunstenaars,
telkens onder het wakende oog van een nieuwe curator. En er
zijn altijd ook Kappa-leden die ‘buitenaf’ nog iets te bieden
hebben…
In deze editie vind je, behalve de bekende items als tentotips,
column en de woorden van Stille Beer, ook een nieuwe rubriek.
Yolande raakte geboeid door oude sagen en legenden en geeft er
zo haar eigen versie van. Maar waar eindigt de waarheid en
begint Yolandes fantasie…?
We wensen je alvast veel leesplezier!

de
re
da

cti
e

Marianne Nieuwinckel
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I Like it Here, Can I Stay? -
Friedrich Kunath

bijde
cover

Tim Van Laere Gallery presenteert een solotentoonstelling van de
in Duitsland geboren en in Los Angeles wonende kunstenaar
Friedrich Kunath (°1974).
Kunath is een multidisciplinaire kunstenaar - schilder, tekenaar en
beeldhouwer - die zijn dynamiek en inspiratiebronnen put uit de
hem omringende wereld. Kunath groeide op in het Oost-Duitsland
van de jaren zeventig en tachtig, maar de cultuur van de
Amerikaanse Westkust trok hem als tiener meer aan dan de
Duitse grootheden als Goethe en Schiller. Kunath trok naar Los
Angeles. De glamour en kitsch die hij daar aantreft spelen een
belangrijke rol in zijn werken.
De wereld van Kunath is - net als het leven in California -
absurd, psychedelisch en vol humor. Maar tegelijk zijn zijn werken
doordrongen van referenties naar conceptuele kunst, Duitse
romantiek en symboliek. Hij combineert kitsch en clichés met de
grote vragen van het leven.
De laatste jaren staat Kunath vooral bekend om zijn gladde, met
airbrush behandelde doeken van zonsondergangen. Hij refereert
daarmee duidelijk aan de beroemde negentiende-eeuwse
romantische kunstenaar Caspar David Friedrich. ‘Mijn
zonsondergangen verwijzen naar het cliché van het
kunstenaarschap, en ook naar de zoektocht van mensen naar
een beter leven in het Westen,' aldus Kunath.

Friedrich Kunath
Where is the Madness that You Promised Me
Tim Van Laere Gallery - Antwerpen
17.05.2018 - 23.06.2018
www.timvanlaeregallery.com
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Jo Van Bouwel
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Na SURPRIES I en II verrassen vijf
vrouwelijke kunstenaars ons in de
slottentoonstelling van de reeks,
SURPRIES III. Omdat er tot het laatste
moment van de opbouw interactie zal
zijn met mogelijk nog wijzigingen wordt
het voor iedereen een progressieve en
verrassende act.
‘Conversation piece’, een gedicht van
Stefan Hertmans, is het uitgangspunt
voor het werk van Veerle Boets. Haar

onderwerp is ‘mededogen’. Het werk beeldt de communicatie uit
tussen de westerse wereld en de wereld van de vluchtelingen.
Twee halve wereldbollen – twee continenten, verbonden met
communicatiedraden... In het werk zijn zeven symbolen uitgewerkt.
Het getal 7 symboliseert de kosmos – 7 zoekt antwoorden op het
mysterie van het leven.
In bewondering voor de klassieke kunstwerken in het museum
Uffizi in Firenze van onder meer Caravaggio komt Tinne Galand
tot de Oud-Griekse mythen en sagen. Zeus, de vader van goden
en mensen, Medusa in conflict met Athena en Morfeus, de god
van de dromen, zijn de inspiratiebronnen voor haar reeks ‘Goden
en Godinnen’. Ze verlaat echter de traditionele weergave en
maakt interessante uitsnijdingen die leiden tot abstracte
afbeeldingen. Daarnaast toont ze ook nog enkele heel frisse,
intieme schilderwerkjes rond Hypnos, de vader van Morfeus en de
god van de slaap.
Mieke Jacobs schrijft over haar werk: ‘Als ik over mijn schouder
kijk zie ik een meisje dat ijverig kriebelend, tong tussen de
tanden, haar fantasie laat vloeien op papier. Een inspiratie even
op ‘HOLD’ gezet toen het echte leven binnendrong. Maar
onderhuids aanwezig, door ‘l'été indien’ bevrijd en daarna
gemodelleerd in academies en workshops. Vechtend met de

Surpries III
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inspiratie en het materiaal om mijn eigen weg te zoeken en mijn
pad te bewandelen.
Dieren: wat is er eerlijker dan een dier? Oprecht in
aanhankelijkheid, liefde, overlevingsdrang en wreedheid. Hoe vang
ik dat karakter gebruik makend van acryl en olieverf in
aardetinten met houtskool?
Dansers: rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan… Steeds in beweging, dan plots die ingetogenheid.
Een dans, leven in een lange zucht uitgesmeerd op bruin papier
in monochrome grijs en blauwe tinten.’
Winnie Lemmens zoekt constant naar nieuwe wegen die een
nieuw proces in haar werk op gang brengen. Een werk is nooit
af maar meestal aanleiding en inspiratie tot een nieuw begin,
vandaar de titel van haar werk ‘Einde is begin’. Vormen en
materialen corrigeren is een uitdaging in elke studie. Een
kleiportret in parten delen vooraleer over te gaan tot het bakken,
levert een speelse dikwijls onverwachte opbouw op. De versneden
kleiportretten worden nadien fotografisch benaderd, een
verrassende visie!
‘Kronieken’ is het onderwerp van de schilderstukken van Lieve
Liégeois. Deze beelden zijn de huidige interpretatie van
momentopnames in het gezin waarin ze opgroeide. Het
fotomateriaal van haar vader biedt hier een schatkist aan
informatie; als kinderen mochten ze graag poseren… De
intermenselijke relaties tussen de verschillende leden van het
gezin, de kampeervakanties aan zee en in de bergen, de liefde
van haar moeder die ze veel te vroeg moest afstaan… vertelsels
en mijmeringen die haar eigen kleine wereldje vol grote gevoelens
weergeven.
Jo Van Bouwel is curator.

Surpries III
Kunstkapel Heuvels - Kapellen

09.06.2018 - 17.06.2018
Za en zo: 11.00u - 17.00u

Vernissage: 09.06.2018 om 15.00u
www.kappakunstplatform.be
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Het was de grote periode van de
Wagnerverering. Na de dood van de
meester in 1883 regeerde het gigan-
tische muziekdrama vanuit Bayreuth over
de hele muzikale wereld.
Claude Debussy, in zijn jeugd tevens
Wagneriaan, zou de poëzie terugbrengen
in de muziek. Zijn grote bewondering
voor Frédéric Chopin (1810 – 1849)
hielp hem hierbij op weg.
Het vluchtige van een moment, het
subtiele van een suggestie, de charme

van een veronderstelling.
De hele rijkdom van het sprankelende, het onverwachte, het
improvisatorische deed opnieuw zijn intrede. Maar hoe origineel!
Al gauw werd het etiket ‘impressionisme’ gekleefd op deze
muzikale feeërie. Een impressie, ja, maar met welke bijzondere
invalshoek.
Bij de pianowerken staan de titels meestal onderaan, vrijblijvend.
Daar waar bij Chopin sommige preludes pas na zijn dood van
titels werden voorzien door naarstige derden, ‘suggereerde’
Debussy zelf zijn inspiratiebronnen. Vandaag worden de preludes
van Debussy wel onder die titels op het programma vermeld.
Het oeuvre van Debussy is vrij uitgebreid en telt pareltjes zowel
onder de pianosolo- als de kamermuziek. Zijn liederen op teksten
van o.a. Baudelaire (een fervent Wagneriaan) verraden het groot
vakmanschap van de componist. Alles is perfect in evenwicht. Zijn
etudes voor piano zijn technische wonderen, duidelijk in het
kielzog van de ‘groten’ Chopin en Liszt.
De opera (eigenlijk een zangspel) ‘Pelléas en Mélisande’ (1902 –
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Claude Debussy (1862 - 1918)

Yolande Van de Weerd
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op een tekst van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice
Maeterlinck) bekleedt een eigen plaats in het genre. De
esthetische inzichten van Debussy, de droomsfeer, heel de nooit
voordien gehoorde opvatting en originaliteit gingen zo ver dat
Maeterlinck klacht neerlegde tegen Debussy. Vandaag ongelooflijk
te begrijpen.
Maar met oprechte verdedigers zoals de dirigent André Messager
en de grote Belgische violist en vriend van koningin Elisabeth,
Eugène Ysaye, kwam het werk uiteindelijk op zijn verdiende
plaats.
Composities voor en over kinderen nemen een interessante plaats
in in het werk van Debussy. Ze werden geschreven voor zijn
beminde dochtertje ‘Chouchou’.
De symfonische schetsen ‘La mer’ (1905) werden voor het
grootste deel ver weg van de zee geschreven. Doch Debussy
had zijn herinneringen en die zijn volgens zijn eigen zeggen
sterker dan de werkelijkheid. De compositie kwam pas vele jaren
later tot succes onder de dirigeerstok van de geniale dirigent
Toscanini.
Het meest bekende werk bij het grote publiek is ‘Claire de lune’.
Te pas en te onpas hoort men de eerste noten van dit deel uit
de ‘Suite bergamasque’ uit 1890.
Het bijzonder originele pianowerk ‘L’isle joyeuse’ werd
waarschijnlijk geïnspireerd door het schilderij van Watteau
‘L’embarquement pour Cythère’. Onvergetelijk blijft de eerste
uitvoering in 1905 in de ‘Société Nationale’ te Parijs door de
legendarische Spaanse pianist Ricardo Viñes.
Toen de club ‘Libre Esthétique’ van Brussel in 1894 onder impuls
van Ysaye besloot tot een uitvoering van Debussy’s strijkkwartet
leidde dit tot de bekende uitspraak van conservatoriumdirecteur
Gevaert dat hij niets had begrepen maar dat dit de eerste
levenstekenen konden zijn van een kunst waarover de toekomst
zou oordelen. Wat de toekomst dan ook deed en besliste,
namelijk dat Debussy behoort tot de groten in de muziekwereld.
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Kunstliefhebbers, dagtoeristen en andere flaneurs zijn gans de
zomer welkom in de expo ‘WORKFLOW’ in Sint-Niklaas. Met
deze expo onderzoekt beeldend kunstenaar en curator Wim
Wauman de schijnbare tegenstelling tussen maken en denken.
Met andere woorden: hoe kan ‘ambachtelijkheid’ ingezet worden
voor de ontwikkeling van een duurzaam en/of werkzaam
samenlevingsmodel?
En met nog andere woorden: wie is de kunstenaar? Is het de
ambachtsman die in opdracht van de kunstenaar/bedenker een
idee realiseert? Of mag het label ‘artiest’ enkel opgespeld worden
bij de kunstenaar die zelf zijn werk uitvoert?
Er wordt kritisch verwezen naar
massaconsumptie, standaardisatie,
namaak en onze maatschappelijke
visie hierop. De expo brengt een
speels, eigenzinnig verhaal
doorspekt met verwijzingen naar
oude science fiction films,
academische literatuur, actuele
relevante kwesties én (mens)apen.
Deze expo met een hoog
knuffelgehalte telt meer dan tachtig
overwegend hedendaagse kunst-
werken van zevenveertig

André De Nyste
nt
ot
ip Workflow

Conny Kuilboer -
Suckers and fuckers and
stupid retards (2010)
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kunstenaars uit binnen- en buitenland. Enkele namen: Wim
Delvoye, Virginie Bailly, Anton Cotteleer, Luc Deleu, Nick Ervinck,
Geert Goiris, Sofie Muller, Benjamin Verdonck en vele anderen.
Verschillende werken werden ontleend uit museale of private
collecties, andere werden speciaal geproduceerd naar aanleiding
van deze tentoonstelling.

Aguirre Y Otegui - Man met borden (2010)

Workflow
CC Sint-Niklaas

21.04.2018 - 02.09.2018
Di t/m za: 14.00u - 17.00u

Zo: 11.00u - 17.00u
www.ccsint-niklaas.be

Stille Beer

spreekt

dromen in de middag
de avond komt

geen gebeuren onderweg
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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.
Je kiest een muziekwerk en geeft je eigen kunstwerk dezelfde
titel. Alle muziekgenres zijn mogelijk: van klassiek, volksmuziek,
jazz, blues, 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 één
van de beeldende werken van de tentoonstelling, een interventie
brengt. De interactie tussen beeldende kunstenaars, dichters,
schrijvers, vertellers en muzikanten zorgt voor een boeiende
formule.
De tentoonstelling vindt plaats van zaterdag 6, 13 en 20, zondag
7, 14 en 21 oktober 2018 van 11 tot 17u in het Oud-
gemeentehuis (Expog) Kapellen. De vernissage is op vrijdag 5
oktober om 20u.
Beeldende kunstenaars schrijven in voor 1 augustus bij Jeannine
Geertsen, jeannine.geertsen@skynet.be. Geef zoveel mogelijk
informatie over je werk. Maximaal 3 werken kunnen tentoon
gesteld worden. Als er onvoldoende plaats is, wordt het aantal
werken per exposant verminderd. De beeldende werken zijn nog
niet bij Kappa tentoongesteld.
Informatie over de beeldende werken wordt na 1 augustus
verspreid en zijn ter beschikking van de dichters, schrijvers,
vertellers en muzikanten.
Dichters, schrijvers, vertellers en muzikanten: zij schrijven zich in
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
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Ivan Janssens
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In kromming van tijd slaan
zwarte engelen de vleugels
van hun flügelhom uit

Speels alsnog dwarrelt
sneeuw van blauwe noten
op het netvlies van een
grauwbeschenen pianist wijl

schaduwen zich spreidend in
het stijglicht van glissandi
kristallen saxen aarzelen op
de snijlijn met een snaar.

tot alles tijdloos toonloos
wordt in de bekkenschreeuw
van een ontboeide oergod.

po
ëz

ie Eternal Jam
Gert Vingeroets

Leif Skoglöf - Lino
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Christel De Vrij is niet alleen lid van Kappa, maar ook van de
textielgroep Crossroads die geleid wordt door Monique Gilbert.
Voor het nieuwe project van deze groep vroeg Monique Gilbert
aan haar actieve leden om zich te laten inspireren door
glasramen. De opgelegde afmeting van 150 cm x 45 cm
suggereert de vorm van een kerkraam.
Techniek en design waren vrij en werden individueel met Monique
besproken. Zeventwintig textielartiesten, waaronder Christel,
brengen het glasraam tot een nieuwe dimensie.

berichtenbord
Christel De Vrij - textielkunst

Contemplation
Gemeenschapscentrum 'Gasthuis'
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
08.06.2018 - 17.06.2018
Vrij t/m zo: 11.00u - 17.00u
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De trein sjokte onder een hoge zon in de Portugese Douro-vallei
voorbij wijnranken, glooiende heuvels en een kronkelende rivier.
Het was warm in de trein, zeer warm.
Discreet nam ik mijn drie compartimentgenoten op. Rechts van
mij zat een elegante wat oudere dame die haar waaier fanatiek
fladderde, tegenover haar een jonge man met een wilde rosse
haarbos. Onrustig keek hij telkens op zijn horloge waarbij ik zijn
tatoeage op de pols goed kon waarnemen. Tegenover mij
tenslotte zat een zakenman van middelbare leeftijd, laptop op de
schoot. Die helse hitte leek op hem geen vat te hebben, ondanks
het onzinnige maatpak.
Pppfff, ppfff, hoestte de trein vlak voor we in de tunnel opgeslokt
werden.
Ik wist met mijn houding geen blijf, de hitte had mij volledig in
haar macht. Ik transpireerde fel en nam een verfrissingdoekje. Dat
leek even soelaas te brengen op mijn verhitte gezicht. Een korte
blik op mijn uurwerk maakte duidelijk dat ik nog lang niet aan het
einde was van deze verzengende rit, dus sloot ik maar snel weer
mijn ogen.
Het lied van Kate Bush ‘Wuthering Heights’ van Cathy &
Heathcliff, gespeeld op de radio voor ik 's ochtends vertrok, liet
me niet los.
'k Stopte een pepermuntje in mijn mond, het werd een zintuiglijke
sensatie. Ik genoot ervan om ongemerkt, langzaam met het
muntje in mijn mond te spelen. Het even te laten glijden onder
mijn tong, dan er traagjes mijn gehemelte mee te strelen, het
stilletjes te laten smelten tot het tenslotte ergens tussen mijn
kiezen verdween. Eventjes kort gluren in mijn handtas, hoeveel
zaten er nog in dat rolletje? Mmm, nog zo'n drietal pareltjes had
ik opgespaard om ze op het juiste moment ter hulp te roepen.

Wuthering Heights?
Rita Verbistve
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Ook al zei Wilhelm Busch (1832-1908) ‘Soberheid is het genieten
van dingen die wij niet krijgen’, 'k was het op dit moment in dat
opzicht niet met hem eens.
De jongeman stond op in een té snelle ongecontroleerde
beweging, net op het moment dat de trein in een bocht snokkend
en hoestend de tunnel uitkwam. Hij verloor zijn houvast, ging
door de knieën om languit op de vloer te belanden. ‘Heb je je
geen pijn gedaan, jongen?’ vroeg de elegante dame enigszins
bezorgd. Daar waar ik eerder een grove sneer verwacht had door
zijn wilde aanblik, werd ik verrast door zijn reactie. Hij nam de
uitgestoken hand van de dame aan en dankte haar in het Engels
op zeer beleefde wijze. Hij lichtte toe dat hij uit Schotland kwam
en op weg was naar Amarante, langs de Douro-vallei.
Ik luisterde naar hun conversatie maar inwendig verzuchtte ik…
Aaah… die hitte, de duurtijd van mijn reis, hoe lang nog…? Me
laten verrassen door mijn horloge? Neen. Vooral rustig blijven en
niet hyperventileren.
‘I am sorry, I was not listening just now, would you mind
repeating?’ antwoordde ik toen de Schot mij plots een vraag
stelde. ‘Are you also travelling to Amarante?’ vroeg hij me met
die typisch Schotse rollende ‘r’. Het leek op het begin van een
beleefde conversatie. Alles was beter dan deze hitte eenzaam
verder te ondergaan en dit gesprekje kon een prettige afleiding
betekenen.

… Ik leek te luisteren en te praten, ik leek mijn ogen soms
niet van de zijne te kunnen losmaken. Deze lichte,
grijsgroene ogen en zijn wild krullend rode haar, gaven iets
wilds en gevaarlijk aantrekkelijk aan zijn uiterlijk. Ik, Cathy,
staarde uitdagend naar Heathcliff die mij 's avonds
ongemerkt ontvoerde naar de Woeste Hoogten, the
Wuthering Heights, waar niemand ons kon vinden. Waar
onze families die elkaar haat toedroegen ons niet uit elkaar
konden rukken…
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Oaah, ik verborg mijn geeuw achter mijn handpalm en keek met
slaperige ogen om me heen.
Ik was ingedommeld, had helemaal geen gesprekje gevoerd of
mezelf verloren in een paar lichte grijsgroene ogen.
De conducteur riep om dat we het station van Amarante
naderden. De Schot pakte snel zijn spullen bij elkaar, wuifde ons
gedrie een opgewekt afscheid toe en verliet de trein. Hij had ons
op prettige manier afgeleid van deze overweldigende temperatuur
in het compartiment. We keken hem allen na door het raam,
bemerkten hoe een donkerharige jonge vrouw op hem afliep, hoe
hij haar breed toelachte, omarmde en vol op de mond kuste.
Heathcliff, dacht ik nog, Cathy en Heathcliff in Wuthering Heights.
Wat een meeslepende droom... wellicht onder invloed van deze
alomvattende hitte en het mooie lied van Kate Bush dat ik 's
ochtends graag had beluisterd en meezongen. Ik glimlachte
discreet, deze reis had me een prachtige droom opgeleverd en
zou een plaats krijgen in mijn persoonlijke ervaringsarchief, een
mooie plaats.
Mijn reis zou nog geruime tijd duren dus best mijn laatste
pepermuntje aanspreken, mijn ogen opnieuw wat sluiten en de
hitte opnieuw trotseren.
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In de 1870-er jaren werden de eerste lama’s in België ingevoerd
in de Limburgse mijnstreek. Ze waren bedoeld als trekdier in en
rond de kolenmijnen.
Bij de kinderen die in de mijnen werkten waren de dieren al vlug
populair wegens hun sympathieke uiterlijk.
De meesten onder jullie weten zeker wel dat lama’s een vreemde
eigenschap bezitten, namelijk dat ze beginnen te spuwen als ze
zich bedreigd voelen.
Een pientere zakenman kwam op het idee hiermee aan geld te
komen. Het ging erom de lama’s zo ver en zo dik mogelijk te
doen ‘speken’.
De spelers betaalden deelnemersgeld en de winnaar kreeg met
een natte duim een zogenaamde ‘speekmedaille’ opgespeld.

Yolande Van de Weerd

sagen
en

legenden...?
Speekmedaille
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De roman ‘Middlemarch’ (1872) wordt niet alleen beschouwd als
het beste boek van de schrijfster George Eliot (1819 - 1880)
maar door sommigen ook als de beste Engelse roman van de
19e eeuw, van de Victoriaanse tijd. Mary Ann Evans heette ze
maar ze veranderde haar naam omdat het toen niet voor de
hand lag om als intellectuele vrouw door het leven te gaan.
En intellectueel was ze; ze schreef romans, poëzie, maakte
vertalingen, en was adjunct-redactrice van een liberaal-progressief
tijdschrift. Ook haar levensstijl spreekt tot de verbeelding: ze
leefde samen met een gehuwde man die in het klimaat van de
tijd niet kon scheiden; na diens dood trouwde ze met een twintig
jaar jongere man maar ze overleed helaas enkele maanden later.
Ze vond zichzelf niet mooi en afbeeldingen op wikipedia
bevestigen dat, al bestaan er ook, zoals gebruikelijk, geflatteerde
portretten, en dat gebrek (al of niet ingebeeld) aan schoonheid
compenseerde ze door veel kennis op te doen en te verwerken.
Ze wilde graag morele invloed uitoefenen, lezers beïnvloeden.
Haar naam heeft niet de bekende klank als die van Dickens,
maar haar romans, waarvan er verscheidene door de BBC
werden verfilmd, bieden een rijkdom aan personages en
interessante benaderingen van maatschappelijke en levens-
vraagstukken. In 2002 (twee jaar later tweede druk) verscheen
een Nederlandse vertaling van ‘Middlemarch’, anderhalve eeuw na
de oorspronkelijke publicatie, maar het gaat dan ook om een
boek van nagenoeg 900 pagina’s, om dat te vertalen op zich al
een hele prestatie. Deze rijk opgebouwde en uitgesponnen roman
samen te vatten is in kort bestek onmogelijk. In 1994 maakte de
BBC er een bijna zes uur durende film van die de hoofdlijnen
van het boek weergeeft, al barst dat van de uitweidingen en
zijsprongen.
Ook haar eerste roman ‘Adam Bede’ uit 1859 kreeg een mooie
BBC verfilming. Adam is een van die zuivere mannelijke figuren
met een ingoed hart of een grote verantwoordelijkheidszin, die in
haar werk voorkomen. Het liefje van Adam houdt van koketteren

Guy van Hoof



juni 2018 19

en zich opsmukken, maar door haar ijdelheid valt ze in de
handen van een jonker en weet geen raad met het kind dat ze
vervolgens krijgt, en vermoordt het. Adam is radeloos, woont de
rechtszitting bij en hoort haar veroordelen, en toch vergeeft hij
haar lichtzinnigheid.
Een dergelijke figuur is de wever in ‘Silas Marner’, als roman
verschenen in 1861, door BBC verfilmd in 1996 met een
geweldige Ben Kingsley in de rol van de onfortuinlijke Silas, die
vals beschuldigd wordt van diefstal, zich elders vestigt, in stilte
hard werkt en zijn geld wegstopt voor later. Ook in dit geval is
een jonker in het spel, een rijke nietsnut, die geld nodig heeft en
het bij de wever steelt. Na die daad verdwijnt hij, maar zijn broer
is al niet beter: hij heeft een vrouw van gewone afkomst met een
dochtertje in de steek gelaten. Wanneer die vrouw op een
kerstavond de jonker, die op het punt staat met een ander te
gaan trouwen, wil chanteren, komt ze om in de sneeuw terwijl
het kind bij Silas terechtkomt die zich over haar ontfermt. Silas
heeft een groot hart, wel verdrietig door het onrecht dat hem
werd aangedaan maar steeds erop uit het goede te doen en
niets ten nadele van anderen. Het meisje groeit bij hem op en is
heel aanhankelijk, tot grote vreugde van de wever, die dan toch
geluk heeft gevonden. De jonker, de verwekker van het meisje,
heeft een kinderloos huwelijk en benadert haar om bij hen te
komen wonen, waardoor ze weelde en rijkdom zou leren kennen.
Eppie verkiest zonder te aarzelen om haar ‘vader’, de man die
haar liefdevol heeft grootgebracht, trouw te blijven. Het lijkt een
vrij sentimenteel verhaal, onterecht, en in zijn ‘Geschiedenis van
de Engelse Literatuur’ noemt Prof. F.T.A. Birrell ‘Silas Marner’, ik
citeer: ‘George Eliots meesterwerk op kleine schaal.’
In de vertaling van ‘Middlemarch’ staat achterin een goede
introductie tot het werk van deze verdienstelijke schrijfster, al is
verdienstelijk te magertjes uitgedrukt, want in feite was ze iemand
met veel talent, ideeën en verbeeldingskracht. Wanneer men het
heeft over vrouwelijke kunstenaars, dan heb ik het niet moeilijk
om te kiezen voor George Eliot. Al was het maar voor dat
verhaal over Eppie, het verloren meisje dat een vader vindt, of
voor ‘The Mill on the Floss’ (1860), dat ik enkel ken van de film
die erop was gebaseerd. Begin daar mee, want ‘Middlemarch’
vraagt toch wel een zekere Spartaanse leescultuur…
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De Brusselse Boghossianstichting stelt als belangrijkste doelstelling
een confrontatie voorop tussen Oosterse en Westerse cultuur.
Deze zomer wordt de focus gelegd op melancholie.
Benadert de kunstenaar met Oosterse roots dit thema anders dan
de Westerse collega? Creëert het onvervuld verlangen andere
emoties in de Oriënt?
Eén ding maakt de tentoonstelling alvast duidelijk: het antwoord is
neen! Eenzaamheid en vergankelijkheid roepen universele
gevoelens op, je vindt in Brussel geen grote contrasten tussen
Oosterse en Europese kunst, maar wel uiterst boeiende
kruisbestuivingen.
Melancholie heeft veel van doen met een gevoel van leegte.
Maar wat missen we dan? Misschien wel wat er nooit is geweest,
en misschien zelfs wat er nooit zal zijn. Met een zeventigtal
werken laveert ‘Melancholia’ doorheen de kunstwereld van de
laatste honderdvijftig jaar.
De Franse kunstenaar Pascal Convent toont in de ontvangsthall
op het gelijkvloers een versteende bibliotheek. Voor autoritaire en
totalitaire regimes in het Oosten zijn boekverbrandingen vandaag

André De Nyste
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Samuel Yal - Dissolution (2012)



juni 2018 21

nog steeds geen taboe. De kunstenaar toont ons wat er overblijft:
geen boeken maar onleesbare replica in gesmolten glas.
Aan de hand van een monumentale fotoreeks neemt Convent ons
ook mee naar de Bamiyan-vallei in Afghanistan. In 2001 werden
hier, door de Taliban, drie gigantische Boeddha-beelden vernield.
De foto’s tonen de sporen van de beeldenstorm.
Niets is voor altijd! Het is ook het focuspunt van de Italiaanse
Claudio Parmiggiani. Zijn restanten van de antieke Griekse en
Romeinse cultuur liggen als een gereconstrueerde archeologie-site
verspreid in de inkomhal.
Op de bovenverdieping pronken de klassieke meesters van de
melancholie: Giorgio De Chirico en Paul Delvaux worden
geflankeerd door een dromerige Giacometti. Léon Spilliaert en
Norbert Schwontkowski delen hun angst en onrust voor de
grenzeloze leegte.
De Libanese Mamia Ziadé brengt met verf en klei de troost van
het ego in beeld: whisky en sigaretten, iconen van de Westerse
massaconsumptie! In de volgende zaal heeft een poëtische
splinterbom het ego van Samuel Yal verbrijzeld. Vorm wordt
leegte, leegte wordt vorm!
In de tuin achter de villa
installeerde Christian Boltanski
tientallen bronzen klokjes,
schaalmodellen van de eeuwenoude
Japanse tempelklokken. De wind
zorgt ervoor dat er muziek van de
verloren zielen klinkt.
Melancholie refereert duidelijk naar
het verleden en naar de grenzeloze
verlangens van het ego in onze
tijd. Maar de tentoonstelling
‘Melancholia’ tracht ook vooruit te
kijken. Hoe zal de toekomst van
onze planeet eruit zien? Zal de

Joseph Beuys -
Without the rose (1972)
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mensheid overleven? Zullen er nog bijen en beukenbossen zijn?
Aan de muur: een foto van Joseph Beuys, genomen tijdens zijn
deelname aan Kassel 1972. De kunstenaar praatte honderd
dagen lang met de bezoekers over zijn statement: ‘We won’t do
it without the rose, because we can no longer think!’
De Spaanse Eli Cortinas sluit de tentoonstelling af met een korte
video-lus-projectie. Een koppel loopt hand in hand door de
sneeuw in de richting van een, op ‘t eerste zicht, onheilspellend
bos. Het filmfragment wordt afgebroken vóór ze hun doel
bereiken, en de wandeling wordt hervat. De toekomst wordt een
halt toegeroepen. De angst voor morgen wordt in de kiem
gesmoord. Op het scherm verschijnt: ‘Fin.’
Bij het verlaten van de Villa Empain lees je aan de muur een
tekstpancarte van August Strindberg:
‘In de helft van mijn leven ging ik zitten om te rusten en na te
denken. Alles wat ik had durven verlangen en dromen, had ik
gekregen. Vervuld van schaamte en eer, van vreugde en verdriet,
vroeg ik mij af: wat nu? Alles herhaalde zich met een hopeloze
monotomie, alles leek op elkaar, alles kwam terug.’

Melancholia
Villa Empain - Brussel
15.03.2018 - 19.08.2018
Di t/m zo: 11.00u - 18.00u
www.boghossianfoundation.com

Léon Spilliaert -
Golfbreker met paal (1909)
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Wim Haazen

Elk mondje wacht op voeding van
verzoening

onderhuids of bovenbroeks

gefilterd of vergulzigd emo-
actueel geseksualiseerd of

krijsend weergegeven door te weinig eten

want de honger (*) die we kennen
duurt al eeuwen

(* honger staat voor alles wat het kind in ons doet schreeuwen)

Elk mondje
poëzie
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Lucien Denissen

Cupido

De Waalse minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio diende een
wetsontwerp in om de jacht met pijl-en-boog te verbieden. De
voorzitter van de jagersvereniging Hubertus Vlaanderen (ja ja, nog
steeds) repliceert hier op dat deze manier van jagen op groot
wild nochtans ‘puur’ is: je moet het dier op 25 meter naderen, in
plaats van 150 à 200 meter met een vuurwapen. Blijft het een
ongelijke strijd, of heeft het dier nog een kans? Tenslotte had die
wolf de aanstormende auto ook niet horen komen.
Wie dacht dat alleen Cupido zich bedient van pijl en boog, moet
de geschiedenis van dit wapen maar eens onder ogen zien.
Reeds in de 3e eeuw a.C. gebruikten Chinezen en Romeinen de
kruisboog, weliswaar op een onderstel met wielen. Vanaf de 11e
eeuw werd het wapen courant ingezet op slagvelden. Omdat het
opladen enige spierkracht vraagt, schiet een geoefende schutter
slechts 3 pijlen per minuut, maar dan wel tegen 300 kilometer
per uur, waartegen zelfs een maliënkolder niet bestand is. Dat
ondervond ook koning Richard Leeuwenhart in 1199 bij de
belegering van een kasteel in Frankrijk.
Een geromantiseerde schutter was Wilhelm Tell, de Zwitserse
vrijheidsstrijder, gearresteerd in 1309 omdat hij de Habsburgse
landvoogd had beledigd. Hij zou vrij komen mits hij met de
kruisboog een appel van het hoofd van zijn vastgebonden zoontje
kon schieten. Dat lukte, maar op vraag van de landvoogd
waarom hij twee pijlen had, gaf hij toe dat de tweede in geval
van mislukking voor de gouverneur bestemd was. Hierop werd hij
gevangen genomen, maar kon later vluchten en de landvoogd
alsnog een pijl door het hart jagen.
Het gebruik van de kruisboog overtrad niet alleen de
ongeschreven ridderlijke regel die man-aan-man gevechten van
dichtbij aanbeveelt maar was bovendien dodelijk efficiënt. Daarom
kondigde in 1097 paus Urbanus een verbod er op af, wat in
1139 bevestigd werd door het Concilie, althans indien niet gericht
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tegen ketters. Waar hebben we dat nog gehoord? Het werd op
het strijdtoneel overigens niet opgevolgd, ondanks herhaling in
1234 door Gregorius IX.
In de 14e eeuw kwamen kanonnen met uit China geïmporteerd
buskruit in actie, wat de kruisboog uit de markt hielp. Rond 1900
kende het gebruik een revival in Amerika, voor de jacht op basis
van indiaanse tradities. Eerder recreatieve verenigingen geven nu
initiaties in schiettenten. Gespecialiseerde handelaars leveren high-
tech materiaal (met namen als Vulture en Excalibur), maar ook
accessoires als staanders, pijlen, optreksystemen, vizieren,
verrekijkers en beschermkledij. Diverse ‘Bowhunting’ Associaties
brengen Europese jachtgebieden in kaart waar jagers in bepaalde
perioden en onder zekere voorwaarden terecht kunnen. Frankrijk
bijvoorbeeld heeft sinds 1995 de boogjacht wettelijk
gereglementeerd. Men beweert zelfs dat de verstoring van de
biotoop veel kleiner is dan bij geweervuur, namelijk bijna
geluidloos en veiliger wegens de korte afstand. Ook zou het dier
slechts beperkt lijden, vermits het snel doodbloedt en het
bewustzijn verliest. Toch maar een andere boswandeling kiezen
als het seizoen geopend is!
Enerzijds is het voorbeeldig dat een maatschappij discussies voert
over de wetgeving rond het bezit en het gebruik van bogen om
te schieten. Alleen primitieve beschavingen juichen onbeperkt
wapenbezit toe, nietwaar uncle Donald?
Anderzijds lijkt het slechts een ‘achterhoedegevecht’, vermits men
terzelfdertijd de aanmaak en verkoop van oorlogswapens niet aan
banden legt, en bovendien iedere straat, metro of luchthaven
intussen oorlogsgebied lijkt te worden.
Wie bezorgt de volgende generaties de juiste overlevingsstrategie,
om het in oorlogstaal te zeggen? Als autoriteit nog zou bestaan:
afraden alleen helpt niet, de geschiedenis van de kruisboog heeft
dit bewezen.
Besluit: alleen het wapen van de liefde geeft wereldvrede een
kans. Op die manier mag Cupido zelfs tot symbool verheven
worden, maar dan moet iedereen wel eerst akkoord gaan met de
spelregels.
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Agenda

Contemplation - Christel De Vrij (Crossroads)
08.06.2018 - 17.06.2018
Gemeenschapscentrum 'Gasthuis' - Wijnegem
Vrijdag t/m zondag: 11.00u - 17.00u

Surpries III
09.06.2018 - 17.06.2018, Kunstkapel Heuvels - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11.00u - 17.00u
Vernissage: 09.06.2018 om 15.00u

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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