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Na vele maanden voorbereidend werk door de stuurgroep en veel
creatief gezwoeg van vele Kappa-kunstenaars is het eindelijk zo
ver: met trots en tromgeroffel kunnen we je de start van onze
traditionele najaarstentoonstelling aankondigen, ditmaal onder de
titel Klankkleur. Zoals je in vorige edities van Letter Tien al kon
lezen, wordt het een bijzondere ontmoeting tussen muziek,
beeldende kunst en woord. Maar er is nóg meer! Je zal ook
worden verwend met live-optredens. Lees er alles over verder in
dit blad.
Natuurlijk zijn we geen navelstaarders maar houden we er ook
van om andere tentoonstellingen te bezoeken. André raadt je er
een aantal aan. Oost- en West-Vlaanderen zijn de komende
maanden the place to be!
Deze Letter Tien biedt je opvallend veel literatuur van de hand
van Kappa-leden. Naast de vaste waarden zoals de column van
Lucien, de sagen en legenden van Yolande en het kleine gedicht
van Stille Beer vind je twee gedichten en twee verhalen. Rita’s
verhaal krijgt nog een staartje in de volgende editie.
Hoewel in deze periode alles draait om de expo waarmee dit
editoriaal opende, is de stuurgroep al lang bezig met nieuwe
plannen. Een tip van de sluier wordt opgelicht in de rubriek
‘vooruitblik’.
Creativiteit staat niet stil maar hongert naar nieuwe uitdagingen!
En daar gaat Kappa graag in mee.
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Marianne Nieuwinckel

Letter Tien in oktober 2018
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coverPLAY in Kortrijk, waar onder andere dit werk van Guillaume Bijl

te zien is, omvat meer dan 40 binnen- en buiteninstallaties van
(inter)nationale kunstenaars met interesse in het interactieve
aspect van kunst en de relatie van een kunstwerk met de
toeschouwer, de ruimte en de stedelijke ontwikkelingen. Het
stadsfestival biedt unieke artistieke ervaringen die bezoekers de
mogelijkheid geven om te reflecteren over hun persoonlijk
handelen en om menselijk gedrag te zien in een ander daglicht.
De kunstenaars gebruiken humor en spel om onze aandacht te
vestigen om diverse sociale codes en subjectieve ideeën over
menselijk gedrag.
De voorbije jaren vervaagde de grens tussen kunst en stedelijke
planning: beide dragen bij tot een positieve hervorming van de
openbare ruimte door middel van spel, betrokkenheid en
burgerparticipatie. PLAY zet bezoekers vooral aan om Kortrijk te
(her)ontdekken en toont hoe de stedelijke omgeving een hoofdrol
speelt in ons dagelijkse leven.
PLAY bestaat uit een kunstenparcours van (vaak interactieve)
installaties met een sterke visuele impact. De bedoeling is dat de
bezoeker van de tentoonstelling zijn rol van passieve toeschouwer
verlaat om als co-acteur/co-auteur/co-piloot aan een intense
ervaring deel te nemen. Verder kunnen bezoekers ook genieten
van een selectie documentaire films die het fenomeen ‘spelen’
vanuit een humanistische en wetenschappelijke blik ontleden.

Casino - Guillaume Bijl

Play
Diverse locaties - Kortrijk
23.06.2018 - 11.11.2018
www.playkortrijk.be

Foto cover: copyright Stad Kortrijk
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Veel mensen zijn jarenlang onderweg, op zoek naar een nieuw
en beter leven. Voor sommigen is het een vlucht uit noodzaak.
Anderen kijken uit naar een meer menswaardig bestaan.
‘Un/settled’ brengt verhalen over migratie, over obstakels
onderweg, over aankomen zonder thuis te zijn, over heimwee en
ontgoocheling.
Als de vertrouwde grond onder je voeten verdwijnt, hoe voelt dat?
Je kan het beleven in de historische Atlantikwall in het
provinciedomein Raversyde/Oostende.
Naast talrijke filmprojecties vind je er in situ installaties en korte
tekstreflecties. De wandeling gaat langs kronkelende paadjes in
de duinen, doorheen een doolhof van loopgraven en tunnels.
Onderweg kom je terecht in kille bunkers. Ga zitten op de bank
en neem de tijd om de videokunst te bekijken.

Een jongentje van dertien vertelt
een beklijvend verhaal over zijn
ervaringen in de Syrische oorlog.
De bombardementen maakten hem
doofstom. Woorden heeft hij niet
meer. Met handen en voeten tracht
hij duidelijk te maken wat hij heeft
gezien. Probeer eventjes in zijn
schoenen te staan.
Even verder op je wandeling lees je
het verhaal van de Bosnische Tica,
die perfect kan fluiten als een
merel, zodat de vogels naar hem
toe komen. Ze denken dat hij ‘één
van hen’ is. Zijn lied klinkt door de

Un/settled

Herman Van Ingelgem -
Tica
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luidsprekers in de duinen.
Jelena Juresa filmde straatbeelden in Wenen. Jonge mensen met
een niet-westerse achtergrond verdienen een centje bij door,
verkleed als ‘Mozart’ door de straten te flaneren. Ze proberen de
toeristen naar de concertzalen te lokken. Soms krijgt migratie ook
een lichtvoetig trekje.
Met buitenmaatse aluminium letters schrijft Mekhitar Garabedian
‘Search and destroy’ in het duinenzand. De tekst lijkt
weggeblazen door een explosie. Het werk werd gemaakt in 2012
aan het begin van de oorlog in Syrië, waar de roots van de
kunstenaar liggen.
In een volgende bunker komt Hiwa K aan het woord. Hij vertelt
dat de asielaanvraag van zijn vriend werd afgewezen, omdat hij
zogezegd uit een ‘veilige zone’ in Koerdistan kwam. Terwijl de
camera traag over de maquette van een verwoeste stad glijdt,
wordt een plan gesmeed om het stratenplan van een andere stad
uit het hoofd te leren om alsnog hier een verblijfsvergunning te
krijgen.
Zal de bureaucratische mallemolen hem een veilig leven kunnen
bezorgen? Bekijk het eventjes door zijn bril, voel je heel even
ontheemd en onzeker…

Un/settled
Provinciedomein Raversyde - Oostende
01.07.2018 - 11.11.2018
Ma t/m vrij: 10.30u - 17.00u
Za en zo: 10.30u - 18.00u
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James was zich terdege bewust dat hij zijn toegangsbadge weldra
diende in te leveren. Hij had zijn loopbaan opgebouwd bij
Selfridges aan Oxford Street, als verkoper van elektrische
huishoudartikelen. Zijn stiptheid was legendarisch. Eigenlijk was
zijn job gaandeweg zijn leven geworden. James hield van mensen
om zich heen. Van de vlotte collegiale contacten tot zijn
professionele, vriendelijke omgang met trouwe klanten die hem
erg waardeerden.
Men wist dat hij gewillig een discreet luisterend oor bood. Dat hij
op één of andere manier de juiste woorden tot steun leek te
vinden. Dat zijn fijne zin voor humor de dag kon kleuren.
Hij slenterde naar zijn afdeling, links en rechts enkele mensen
begroetend. Zoals gebruikelijk 's maandagsochtends, verblijdde hij
sommige vrouwelijke collega's met een complimentje over hun
kapsel of outfit.
Eigenlijk leek er niets mis met James die bepaalde ochtend.
Enkel een zeer nauwlettende blik had kunnen opmerken hoe zijn
schouders wat meer leken te hangen, hoe zijn glimlach wat
geforceerd werkte of hoe zijn stap minder resoluut was. James
was zichzelf niet.
Zijn beste vriend Anthony, eveneens verkoper bij Selfridges maar
op de afdeling herenschoenen, kende de reden. De dag waarop
de collega's de opruststelling van zijn vriend zouden vieren, zat
eraan te komen. Dat was het probleem.
James wilde helemaal niet op rust gaan. Hij had angst voor het
'grote zwarte gat', waarover anderen hem met huiver gesproken
hadden. Zijn huwelijk was kinderloos gebleven en hij vreesde de
leegte, spanningen of mogelijke conflicten met echtgenote Susan,
nu ze elk uur van de dag samen zouden doorbrengen. Hij
zuchtte. Wat zou hij de anderen missen, hun grapjes of gedeelde,
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Geheimen

Rita Verbist
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dagelijkse kommer en kwel en de vertrouwde klanten die soms
binnenwipten om even goedendag te zeggen.
‘Je bent lid van de schaakclub, ze zien je beslist graag komen
als instructeur!’ of ‘Jij leerde toch ooit Russisch, misschien geef je
weldra avondles!’ Deze welgemeende uitlatingen onderging hij
gelaten en hij bleef glimlachen. Zijn diep verborgen heimwee naar
de dagen die weldra tot het verleden zouden behoren, deelde hij
enkel met Anthony. Susan hiermee te belasten wilde hij beslist
niet.
De dag van de viering brak aan. James verscheen op de
receptie in zijn mooiste maatpak met Susan stralend aan zijn
zijde en luisterde naar de speech van de directie in zijn eer. Hij
ontving vele gelukwensen, drukte talloze handen en nam
dankbaar enkele prachtige geschenken in ontvangst. Hij proefde
talloze hapjes en dronk een glaasje Kentse sparkling wine van
Waitrose Cellar. Op een bepaald moment kwam Anthony tot bij
hem en vroeg om een minuutje van zijn tijd, wat James enigszins
verbaasde. Hij fluisterde Susan nog snel iets toe en verliet dan
samen met zijn vriend de feestzaal.
Ze wandelden naar de lege hal van het gebouw. Het kwam
James voor alsof Anthony wat onzeker leek, moeilijk de woorden
kon vinden om de reden van zijn verzoek toe te lichten. Tenslotte
stamelde zijn vriend, tot James' verwondering, dat hij naast zijn
job als verkoper, ook een geheime functie uitoefende die erg
lucratief was. Een functie waarin leeftijd onbelangrijk was maar
waarin strikte discretie en nauwlettendheid een vereiste waren.
Anthony's geheime job was verweven met Russische belangen in
het internationaal bankwezen. James hapte naar adem, alles
wees op internationale spionage. Anthony had zich er nooit
eerder toe kunnen brengen dit grote geheim met hem te delen.
Tot nu. Er bood zich namelijk de mogelijkheid om enkele van
deze geheime projecten samen uit te voeren.
James kende zijn langjarige vriend Anthony zeer goed en hoefde
niet te twijfelen aan diens woorden. Zijn mogelijke toekomstige
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betrokkenheid bracht hem in totale verwarring. ‘Je zou,’ zei
Anthony, ‘cash uitbetaald worden om de twee maanden waarbij ik
diegene ben die jou het geld discreet zou overhandigen.’
James' rol zou erin bestaan twee mannen, tewerkgesteld bij
Lloyd's Bank gelegen aan Oxford Street, gedurende een periode
van een zestal maanden, wekelijks enkele voormiddagen te
schaduwen. Te noteren of ze 's ochtends tijdig aan de bank
toekwamen, of ze in de loop van de voormiddag buiten gingen.
Zo ja, waarheen. De geheime opdracht zou geen enkel gevaar
voor James opleveren maar vereiste bijzondere nauwlettendheid
en uiterste discretie. De notities die James diende te maken,
dienden op regelmatige tijdstippen aan Anthony bezorgd te
worden. Indien James erin zou slagen deze opdracht tot een
goed einde te brengen, zou hij mogelijk opgeleid worden tot
moeilijkere en nog lucratievere opdrachten. Na afloop van de
huidige opdracht én bij algemene tevredenheid, zou hij door
Anthony aan de geheime opdrachtgever worden voorgesteld. Op
uitdrukkelijke bevel mocht zijn vriend de naam van de
opdrachtgever niet vrijgeven, tot bij hun mogelijke ontmoeting.
Anthony verstomde toen enkele feestvierders in de hal opdaagden
en het gebouw verlieten. Hij vroeg James goed na te denken
over zijn voorstel en vooral niemand in vertrouwen te nemen.
Ook Susan niet, zij mocht in geen geval achterdochtig worden en
bij het ganse betrokken geraken. Hij stelde James voor om
weldra af te spreken in hun favoriete pub, the White Horse, en
zijn beslissing te vernemen.
Na dit verbijsterend gesprek, keerden de twee vrienden terug
naar de feestzaal. Susan merkte op dat James in diepe
gedachten vertoefde en weet het toe aan moeheid. Ze stelde
liefdevol voor om naar huis te gaan. ‘Het was een emotionele
avond,’ zei ze verontschuldigend tegen Anthony, ‘het is best dat
James en ik nu van iedereen afscheid nemen.’

(Wordt vervolgd.)
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Na de quasi-legendarische tentoonstellingen van Kappa in forten
hebben we opnieuw ons oog laten vallen op een fort. We kunnen
deze keer gebruik maken van de gastvrijheid van Natuurpunt in
het Fort Ertbrand in Kapellen.
Dit fort is een prachtlocatie en uitstekende uitdaging voor een
top-evenement. De tentoonstelling zal plaatsvinden in september
2019. Een thema werd nog niet vastgelegd.
Het startschot van het project wordt gegeven op zaterdag 29
september 2018. Dan zijn alle geïnteresseerde kunstenaars
welkom om de sfeer te snuiven van het fort en voor een eerste
exploratie van de mogelijkheden.
Afspraak om 14.30u aan de S-bocht Oude Galgenstraat, Kapellen.
Als je er bij wil zijn, stuur je een berichtje naar
info@kappakunstplatform.be.

Ivan Janssens

vooruitblik
Bezoek Fort Ertbrand
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K u n s t

wordt vaak (terecht) omzichtig uitgesproken

met gevoel voor ingetogen observeren
intensief intiem vermoeden en (h)erkennen

wat zich afspeelt en
beweegt in de gedachtegangen of spelonken

van een medemens die beelden tekent

kleuren transformeert in diepe vlakken
scherpe sneden

heel subtiele vormschakeringen of
woorden die emoties onderstrepen en

de echtheid van een woord
de klank benaderen

beroerend meebeleven laat je op
je eigen tempo als een echo

door je zelfgeschreven leven bladeren

Wim Haazen

po
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ie Kunst
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Yolande Van de Weerd

Ten tijde van het tweede Franse Keizerrijk (1852-1870) kwam de
mode van de crinoline ‘en vogue’.
De rokken waren voorzien van een ijzeren onderstel dat er zowat
uitzag als een lampenkap. Ze waren zo breed dat veel deuren
dienden te worden verbreed om de dames door te laten.
Tijdens de grote opkomst van de industrie werden kleine
boerenjongens opgeëist om tegen een hongerloon in de mijnen
en fabrieken te werken.
Er werden razzia’s gehouden. De hulpeloze jongetjes liepen kris
kras door elkaar en probeerden zich te verstoppen om aan hun
achtervolgers te ontkomen.
Sommigen hadden het geluk een goedhartige dame tegen te
komen die hen verborg onder haar crinoline tot het gevaar voorbij
was.

sagen
en

legenden...?
Crinoline
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André De Nys

Ladderzat ligt de onderuitgezakte
drinkebroer zijn roes uit te slapen.
In de verte tracht de hitsige
macho een vrouw te versieren,
terwijl andere kroegenlopers furieus
de speelkaarten op tafel smijten
alsof hun leven ervan afhangt. Een
wildebras, bedwelmd door
overdadig tabaksmisbruik, krijst wat
scheldwoorden in het rond. Zijn
hond duikt opgeschrikt onder de
tafel.
Adriaen Brouwer (1606 – 1638)
kijkt met binnenpret naar het

decadente plattelandsleven en legt de taferelen vast op
schilderdoek met korte nerveuze penseeltoetsen, haast
impressionistisch maar steeds trefzeker, met een scherp oog voor
detail.
Brouwer weet als geen ander de kleine kantjes van de mens in
beeld te brengen: de boer die vertier zoekt na een dag hard
labeur op het veld, de boer die feest, die muziek maakt, danst,
drinkt, rookt, flirt en vecht. Met een soms bijtend realisme
schildert hij emoties zoals woede, angst of wrok, maar ook
uitbundige vreugde en rustige zachtmoedigheid.
Schatplichtig aan Pieter Bruegel blijft Brouwer z’n leven lang de
authentieke schilder van het ‘echte’ leven. Meer nog: zijn kleine
schilderijtjes worden een bron van inspiratie voor tijdgenoten als
Frans Hals, David Teniers en vele anderen.
Eveneens in de eerste helft van de zeventiende eeuw schildert
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P.P. Rubens zijn monumentale barokke opdrachtkunst voor kerk
en aristocratie. Bijbeltaferelen en beeltenissen van ijdelheid… het
contrast met Brouwer kan niet groter zijn!
Uit een portret van de hand van Antoon Van Dyck blijkt echter
dat Brouwers, ondanks zijn gecompromitteerde getuigenissen,
geen aan lager wal geraakte bohémien was. Het werk van
Brouwers werd zelfs door grootmeester Rubens verzameld en
bestudeerd.
Er zijn slechts een zeventigtal schilderijen van Brouwers bewaard
gebleven. Pakweg de helft hiervan is nu samengebracht in
Oudenaarde, meer dan waarschijnlijk de geboortestad van Adriaen
Brouwer.
De personages van Brouwer worden als het ware betrapt tijdens
een moment van zwakte. Met een gezond gevoel voor ironie,
kritiek en spot brengt de schilder het ‘foute’ ogenblik in beeld. En
dat doen ook een twintigtal hedendaagse kunstenaars die werden
uitgenodigd voor het kunstproject Charivari.
Deze aanvullende tentoonstelling krijgt
een plaats in de Pamelekerk, aan de
oever van de Schelde.
Charivari was een middeleeuws volks
ritueel, waarbij een individu werd bespot
en bestraft omdat deze de sociale
gedragsnormen had overtreden.
Net zoals Brouwer zichzelf als
drinkebroer schildert omringd door
bevriende kunstenaars, zo wordt ook
voor de actuele kunstenaar zelfkritiek
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een belangrijke invalshoek. Naast spotternij en sarcasme, worden
er vragen gesteld over de plaats van de kunstenaar in de
samenleving vandaag.
Jacques Charlier, Mario De Brabandere, Thierry De Cordier, Wim
Delvoye, Thomas Lerooy… het zijn slechts enkele namen uit het
aanbod.
In het Centrum Ronde van Vlaanderen brengt Guillaume Bijl een
opmerkelijke bijdrage. Wat Bijl en Brouwer bindt is hun
onbeschroomde kijk op de mens als burlesk wezen in dolle café-
scenes.

Adriaen Brouwer - Meester van Emoties
MOU Museum - Oudenaarde
15.09.2018 - 16.12.2018
Di t/m zo: 09.30u - 18.00u
Do: 09.30u - 22.00u
www.adriaenbrouwer.be

Charivari
Pamelekerk - Oudenaarde
16.09.2018 - 16.12.2018
Di t/m zo: 13.00u - 18.00u
www.charivari.show

Adriaen Brouwer en het Centrum Ronde van Vlaanderen
Centrum Ronde van Vlaanderen - Oudenaarde
15.09.2018 - 16.12.2018
Dagelijks: 10.00u - 18.00u
www.crvv.be
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Kappa-lid Maria Peeters exposeert met oud en meer recent werk.
De oudere werken zijn aquarellen, gouaches, olie- en
acrylschilderijen en tekeningen met pastel, inkt en houtskool. In
de recentere acrylschilderijen worden naast titaanwit slechts drie
pigmenten gebruikt: oker, gebrande siënna en pruisisch-blauw. Krijt
en inkt worden gebruikt om meer kracht in het werk te brengen.
De oudere werken zijn direct naar de natuur geschilderd en min
of meer geabstraheerd. Voor de meer recente werken wordt
vertrokken van zelf genomen foto's.
De tekeningen naar levend model zijn in houtskool of waterverf.
Kenmerkend in het werk van Maria zijn de spontaneïteit en de
krachtige lijnen.
Wegens verhuis naar een veel kleinere woonst zijn de werken te
koop aan een zeer democratische prijs.

berichtenbord
Maria Peeters - schilderkunst

Maria Peeters
Tracé Cultuurstation - Ekeren

13.10.2018 - 24.10.2018
Za en zo: 14.00u - 18.00u

Woe: 19.30u - 22.00u
www.tracecultuurstation.be
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De avond was heel vroeg gevallen over de stad, haast zonder
schemering. Het was pikdonker.
Door een vreemd toeval was de straatverlichting defect. Het
waren nog enkele huizenblokken tot aan het concertgebouw. En ik
was alleen. Het regende een beetje en ik trok de kap van mijn
jas over mijn hoofd. Er waren haast geen mensen meer
onderweg. Of misschien zag ik ze niet door de ongewone
duisternis. Het voetpad was glad door de vochtigheid die zich
vermengde met vuil en mos.
Het gebouw droeg geen lichtreclame. Of was deze ook defect?
Ik stootte de zware zwarte deur open en verwachtte mijn
vrienden te zien.
Er lagen afgewaaide eikenbladeren in de grote hall. Het rook
plots hevig naar herfst. Ik hoorde muziek in de verte. Piano. Het
klonk zo mooi dat ik even vergat waar ik was en wat ik zocht.
Een deur ging knarsend open maar ik zag niemand.
Er stonden manden met gedroogd riet tegen de wand. Een
marmeren trap cirkelde naar de verdieping.
Misschien kwam de muziek van daar. Langzaam, mijn lange rok
lichtjes optillend, ging ik naar boven.
Toen kwamen er plots mensen naar beneden. Ze droegen
vreemde zilveren kleren, het leken wel kosmonauten.
‘Is het nog ver?’ vroeg ik. Maar geen van hen scheen mij te
horen of te begrijpen. De trap leek wel eindeloos. Of was het
omdat ik zo traag klom?
Toen bleef een man staan en wees met zijn hand waaraan een
vinger ontbrak naar boven.

Yolande Van de Weerdve
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De trap
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‘Ja, ja,’ zei ik enigszins geërgerd, ‘maar hoe ver is het nog?’
Hij lachte geluidloos en daalde verder af. Niet alleen zijn lach
was zonder geluid, ik hoorde totaal niets meer. Ook de
wondermooie muziek was verdwenen.
Ging ik niet beter terug naar beneden? Ik werd langzaam moe.
Maar toen ik even wilde gaan zitten om wat uit te rusten dwong
iets mij verder te gaan.
En ja, ik hoorde de piano opnieuw. Heel even. Maar betoverend
mooi.
Dan zag ik de vreemde deur, voor een deel bedolven onder
verkleurende wingerd. Ze stond op een kier en ik kon naar
binnen kijken.
Er hing nevel in de kamer. Sneeuwwitte mist die geurde naar
vers geplukte rozen. Ik greep ernaar en er kleefde iets zacht aan
mijn vingers die tintelden.
Daar hoorde ik de piano weer. Dichterbij. Ik stak beide handen
uit. Spreidde alle tien mijn vingers. Een roomkleurig licht ging
aan.
Er stonden enkele mannen in een cirkel. Ze praatten niet maar
glimlachten tegen elkaar en tegen mij.
Een ervan herkende ik. Hij droeg een verbleekte pruik met
opgerolde krullen. Zijn gezicht was oud, streng en lelijk. Johann
Sebastian. Zonder twijfel.
De man naast hem kende ik toch ook. Hij droeg witte kousen
waarin zijn welgevormde kuiten gespannen stonden, en zwarte
lakschoenen met gouden gespen. Zijn pruik zat wat scheef en hij
had een vrolijke aangename blik.
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Wolfgang Amadeus.
Ik zocht koortsig in de kring. Fryderyk?
Pas dan zag ik de notenbruine vleugel in het midden staan. En
hij die had gespeeld. Mijn adem stokte. Ik schoof gewoon tussen
de voorname gasten in, vriendelijk in het rond knikkend.
Tot zijn ogen zich in de mijne verankerden. Er was nooit een
andere weg geweest. Ik had nooit een diepere wens gehad.
Sierlijk bewoog hij zijn bleke betoverend mooie handen.
Ik hoorde de muziek ook al speelde hij niet meer. Ik dronk ze uit
zijn ogen, ik voelde ze op mijn vingers, ik danste ze met mijn
ziel.
Het flakkerende licht doofde langzaam uit.
Op mijn netvlies herkende ik zijn stille vage glimlach.
Ik bevond mij in de eeuwigheid.



oktober 2018 20

Er is geen focus in de blik van de man. Hij is in gedachten
verzonken.
Even verder staat een vrouw. Ook zij staart wezenloos in de
verte. Tussen de twee is geen oogcontact.
De wereld van Balkenhol is bevolkt met eenzame zielen, wiens
leven beperkt blijft tot hun boomstam-eiland. De beeldhouwer
creëert mogelijkheden tot connectie, maar elk figuur leeft in z’n
eigen realiteit. De personages tonen geen emoties. Wat gaat er
om in hun kop?
Zijn ze woedend of zijn ze blij? Zijn ze gelukkig op hun eentje?
Balkenhol weigert om hun verhaal meer duiding te geven.
Elke toeschouwer zal zelf op zoek moeten gaan naar antwoorden
in deze dubbeltentoonstelling.

tentotip
Stephan Balkenhol

André De Nys

Stephan Balkenhol
CC Scharpoord - Knokke-Heist
27.10.2018 - 13.01.2019
dagelijks: 10.00u - 18.00u, behalve
tijdens de kerstdagen: zie website
www.cultuur.knokke-heist.be

Deweer Gallery - Knokke-Heist
26.10.2018 - 03.12.2018
www.deweergallery.be
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Ivan Janssens

be
ric

ht
en

bo
rd Klankkleur

Een tentoonstelling waar je de klank van kleur ziet en waar je de
kleur van klank hoort.
Klankkleur heeft de wisselwerking tussen beeldende kunst en
muziek als gegeven. Meer dan 25 kunstenaars van Kappa bieden
je tekeningen, schilderijen, beelden en installaties aan. Maar
Kappa laat je ook de muziek horen die de kunstenaars hebben
gelinkt aan hun werk.
En deze tentoonstelling brengt je nog meer. De schrijvende
kunstenaars presenteren poëzie en proza, gelinkt aan het
beeldend werk.
De crossover tussen kleur en klank staat centraal. Klankkleur is
de interactie tussen beeldende kunst en muziek, verhalen en
gedichten. Een originele en unieke tentoonstelling.
Bovendien voorzien we elke zondag een matinee met live
performance. Deze artiesten staan op de affiche:

Zondag, 7 oktober om 15.00u – Geïnspireerd door beeld
Het trio Triptych liet zich inspireren door het werk van keramiste
Kathleen Van Hul maar heeft bewust geen uitleg of titel gevraagd.
Om alle externe invloed te vermijden. Hun keuze van de muziek
is gebaseerd op de gevoelens die de kunstwerken bij de
muzikanten losmaakten.
Twee totaal verschillende bewegingen vloeiden hieruit voort: een
serene, harmonieus vloeiende beweging en een frivole, bijna
humoristische manier om het leven te bekijken. Een zijwaartse
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blik naar een gekende structuur.
Om de eerste beweging te vertolken, heeft het trio voor
Consolation nummer 3 van Franz Liszt gekozen, oorspronkelijk
geschreven voor solo piano en gebaseerd op een Hongaars
volkslied. Het wordt vertolkt in een arrangement voor piano,
klarinet en cello.
Voor de tweede beweging werd gekozen voor het derde deel van
het Gassenhauer Trio van Beethoven, een reeks variaties op een
humoristisch volkslied populair in Wenen op het moment dat het
stuk werd gecomponeerd. Het stuk heet ’Pria, ch’io l’impegno’ en
kan vrij vertaald worden als ‘Ik wil een snack vooraleer het werk
aan te vatten’. ‘Gassenhauer’ betekent ‘populaire melodie’ of ‘hit’.
Triptych bestaat uit Tom Restieaux (piano), Els Roland (cello) en
Birgit Debrabandere (klarinet).

Zondag, 14 oktober om 15.00u – Dichter bij kunst
Wim Haazen gaat een bijzondere uitdaging aan: hij schrijft
spontaan poëzie bij een aantal kunstwerken van de expo
Klankkleur. Je kan als omstaander ter plekke de taal-creatie
volgen die ontstaat bij een beeld, een schilderwerk, een
'gebeuren'… Kom dat zien!

Zondag, 21 oktober om 15.00u – Klanken en ritmes
Wie de meester, wie de leerling? Dat is het motto van de groep
SamShuwi.
De groep, dat zijn twee mannen. Percussionist Joeri Wens is een
beroepsmuzikant die zich specialiseerde in Iraanse percussie.
Sam Putseys is een geboren muzikant met een uitzonderlijke
aanleg voor ritme, en... een man met downsyndroom.
De twee muzikanten vinden elkaar in hun zoektocht naar nieuwe
klanken en ritmes. Ze inspireren elkaar met hun improvisaties.
Sam praat niet. Maar misschien heeft hij geen nood aan
woorden: Sam communiceert met zijn muziek, en weet mensen er
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diep mee te raken. En SamShuwi maakt muziek. Met alles
waarmee je klank en ritme kan maken. Van traditionele Iraanse
percussie-instrumenten, Afrikaanse balafoon, piano tot ballonnen,
water en piepbeestjes.

Zondag, 28 oktober om 15.00u – Glashelder

Jan Van Gucht is glaskunstenaar en muzikant.
Als muzikant tracht je je in te beelden hoe het moet geweest zijn
om voor het eerst een muziekinstrument te horen klinken zoals
men dat heeft ervaren bij het ontdekken ervan. De verwondering
was waarschijnlijk ontzettend groot.
Dit heeft Jan op het idee gebracht om zelf glazen instrumenten
te maken. En ze zijn nog bespeelbaar ook.

Klankkleur
Expog - Kapellen

06.10.2018 - 28.10.2018
Za en zo: 11.00u - 17.00u
www.kappakunstplatform.be

Stille Beer

spreekt

de sigaret brandt
het vuur in de mond

breekt de hitte



oktober 2018 24

poëzie
Bijen

Bezige bijen
zoemden de zomer in
soms brommend, soms snerpend
Ik zakte onderuit, sloot de ogen
en luisterend
verdween ik stilletjes in mezelf
geheel onzichtbaar
zonder geluid.

Rita Verbist
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Lucien Denissen

Iedereen een poepzak?

Het is een mooie dag in juli. Marie heeft afgesproken om een
fietstochtje te maken samen met haar vriendin Lisette, die vanuit
haar winkel in het midden van het dorp Marie jarenlang heeft
zien komen aanrijden met haar tribike. Nu ze na een leven lang
werken de winkeldeur heeft gesloten en verhuisd is naar een
gemeente verderop, lijkt het moment aangebroken om wat bij te
praten.
Marie legt bij het vertrek bij haar thuis haar handtas in de
bagagedrager, neemt met beide handen het stuur beet en heft
met moeite haar zwevend been over de onderbuis, bezorgd
gadegeslagen door Lisette. Ze hijst zich in het zadel, zet haar
beste been in voor de eerste pedaalslag, en geraakt langzaam
maar zeker op dreef. Hop, daar gaan ze, de straat uit en het
fietspad op, door de velden en langs de Demer.
Het gaat goed, het aantal fietstoeristen in de week is beperkt.
Lisette rijdt tevreden naast haar vriendin en moedigt Marie aan
om vol te houden. Er is geen wolkje aan de hemel, het asfalt is
breed en naadloos effen. Geen obstakels, geen wegspringende
konijnen, geen weggewaaide takken. Maar plots komt hij in het
vizier: een paardendrol. Marie ziet doorheen haar zonnebril in die
donkerbruine bol een te ontwijken rivierkei. Ze slingert er om
heen, maar haar fiets kantelt en ze valt met fiets en al in de
greppel. Daar ligt ze dan!
Haar al niet zo samenhangende ledematen doen niet bijzonder
pijn. Het accidentje is niet te vergelijken met dat van vijfendertig
jaar geleden, toen ze om op tijd op het werk te geraken op een
roekeloze ochtend vanuit de dwarsbaan de expresweg opreed en
met haar 2pk onder een aanstormende vrachtwagen terecht
kwam. Toen wist ze pas na twee weken coma waar het allemaal
pijn deed. De daarop volgende operaties zouden haar niet
helemaal kunnen oplappen. Het leven is intussen geworden wat
het is. Ze kan dus wel wat hebben.
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Nu zijn wel haar brilglazen gebroken. De scherven hebben diepe
wonden geslagen onderaan in het rechter ooglid. Het bloed drijft
van haar wangen en kleurt haar T-shirt. Lisette, intussen
toegesneld, probeert met haar zakdoek het bloed te stelpen, wat
amper lukt. Medische hulp lijkt aangewezen!
Ze hebben hun mobieltje niet bij zich, maar gelukkig kunnen
passerende fietsers de ambulance bellen. Een kwartier later staat
deze, vergezeld van een politiewagen, ter plaatse en wordt ze
afgevoerd naar de kliniek. De spoedartsen verwijderen de
glasscherven, en haar huid krijgt meerdere hechtingen. Een taxi
voert haar samen met Lisette weer naar huis, waar even later de
politie de fietsen komt terug brengen.
De agent vindt dat ze er al bij al nog goed van af gekomen is.
Marie daarentegen is verontwaardigd dat die paarden hun
uitwerpselen zo maar kunnen achterlaten, maar de agent is
formeel: ‘Ge zijt tenslotte niet verplicht opzij te rijden, erover had
ook gekund.' De stront wordt dus niet schuldig bevonden, maar
krijgt integendeel nog gelijk op de koop toe, daar staat ze van te
kijken.
Hierop volgend onderzoek brengt aan het licht dat de
drollenvanger of poepzak bestaat, al dan niet gecombineerd met
de paardenbroek. Niet alleen in stedelijke gebieden verbetert
hiermee de openbare orde, maar ook op fietspaden en zelfs in
natuurgebieden: het product waarmee paarden regelmatig
ontwormd worden, zou immers schadelijk zijn voor de mestkever.
Mens en mestkever: één front, tegen de paardendrol!
Enkele weken later krijgt Marie een lokale politica op
campagnebezoek, en doet ze haar verhaal opnieuw. ‘Daar
moesten ze iets aan doen. Kunnen ze ruiters niet verplichten hun
dier een kakzak aan te binden of minstens zijn drollen op te
ruimen, zoals ook hondeneigenaars dat al moeten?’ De politica
zal het eens verder bekijken en belooft met haar partij hogerop
aandacht te vragen voor dit belangrijk euvel in de samenleving.
Gelukkig zijn er af en toe verkiezingen, toch?
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Agenda

Kunst in het gemeentehuis - Jan Daneels
01.08.2018 - 30.09.2018, gemeentehuis - Wommelgem
Maandag: 08.30u - 12.00u en 18.00u - 20.00u
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30u - 12.00u

Bezoek Fort Ertbrand
29.09.2018 om 14.30u, Fort Ertbrand - Kapellen
Meld je aan bij info@kappakunstplatform.be

Van mensen en zeeën - Rob Spitaels
05.10.2018 - 14.10.2018, Standaertlei 19 - Kalmthout
Vrijdag: 17.00u - 21.00u
Zaterdag: 14.00u - 18.00u
Zondag: 10.00u - 18.00u

Klankkleur
06.10.2018 - 28.10.2018, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11.00u - 17.00u
Matinee, telkens om 15.00u:
07.10.2018 Geïnspireerd door beeld (Triptych)
14.10.2018 Dichter bij kunst (Wim Haazen)
21.10.2018 Klanken en ritmes (SamShuwi)
28.10.2018 Glashelder (Jan Van Gucht)

Maria Peeters
13.10.2018 - 24.10.2018, Tracé Cultuurstation - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14.00u - 18.00u
Woensdag: 19.30u - 22.00u
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colofon
Kunstplatform KAPPA vzw

een kunstenaarscollectief voor de regio Noord-Antwerpen

Kappa Stuurgroep

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

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

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

Stuurgroepleden:

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

Lid worden

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

Kappa Letter 10

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

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

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






