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Bij het ter perse gaan van deze Letter Tien is nog niet bekend
hoeveel bezoekers onze expo ‘Dwaze Wereld’ hebben bezocht. Wel
is duidelijk dat ook deze Kappa-tentoonstelling weer van een hoog
niveau was. De Kappa-kunstenaars hebben zich op allerlei manieren
laten inspireren door het iconische schilderij van Bruegel. En
bovendien waren er enkele bijzondere randactiviteiten die zeker de
moeite waard waren. De afwezigen hadden weer eens ongelijk!
Ondertussen broeit er al vanalles rond het nieuwe project Fort E.
Heel wat Kappa-leden zijn erg enthousiast om deel te nemen aan dit
samenwerkingsproject met Natuurpunt Antwerpen Noord, onder
curatele van Benjamin Verdonck.
In deze Letter Tien brengt André weer een aantal tentoonstellingen
onder de aandacht die een bezoek meer dan waard zijn.
Tentoonstellingen, die vaak ook maatschappelijke vragen durven te
stellen. Boeiend!
Ook André zelf stelt kritische vragen… over kunst. Te lezen in zijn
rubriek ‘Over het goede, het schone & het ware’.
Eveneens niet te missen zijn de bijdragen van Yolande: het slot van
haar romantische verhaal – wie wil, kan deel één nog ‘s nalezen in
de digitale Letter Tien op de website – en haar nieuwe rubriek
‘Muzikale anekdotes’. Ook al voorzien van een flinke geut romantiek.
Wim tenslotte licht al een tipje van de sluier over zijn werk voor Fort
E op: we mogen een aantal van zijn gedichten die hij in Ertbrand tot
een apart kunstwerk zal omvormen, nu al lezen.
Tot slot nog dit: een aantal leden van het vergeetachtige type hebben
nog steeds hun lidgeld niet betaald. Weet dat dit dan de laatste
Letter Tien is die in je brievenbus valt! Nog snel even regelen, dus.
Hoe je dat doet, vind je achteraan in de colofon.
Veel leesplezier!
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Marianne Nieuwinckel

Letter Tien in juni 2019
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Na de Indiase Manish Nai, de Japanse Chiharu Shiota en de Noord-
Ierse Claire Morgan introduceert Het Noordbrabants Museum met de
Iraans-Amerikaanse kunstenaar Ali Banisadr opnieuw een
internationaal rijzende ster in Nederland. ‘Ali Banisadr: Foreign
Lands’ is de eerste museale solotentoonstelling van deze
hedendaagse kunstenaar in Europa. Van 6 april t/m 25 augustus
2019 toont het museum een overzicht van zijn werk van de laatste
tien jaar.
De schilderijen en tekeningen van de kunstenaar Ali Banisadr
(Teheran 1976) weerspiegelen onder andere zijn Iraanse afkomst en
de invloed van Europese kunstenaars. Bijzonder detail: Jheronimus
Bosch blijkt één van Banisadr’s grootste inspiratiebronnen te zijn.
Wanneer Banisadr schildert, ‘ziet’ hij geluid, een ervaring die ook wel
synesthesie genoemd wordt. Zelf zegt hij hierover: ‘Als ik start met
een schilderij is dat altijd gebaseerd op een interne ruis. Zodra ik
mijn kwast neerzet, begint het geluid en kan ik het kunstwerk creëren
op basis van de geluiden die ik hoor tijdens het schilderen. Dat is de
kracht in mijn werk. Het zorgt ervoor dat ik de compositie kan maken
en alles bij elkaar kan laten horen.’
Credits van het werk op de cover: 2009, oil on linen, in two pieces,
182.9 x 274.3 cm, dyptique each panel 182.9 x 137 cm. Private
Collection. Courtsey Galerie Thaddaeus Ropac, London, Paris,
Salzburg. Photo: Jeffrey Sturges.

The Gatekeepers - Ali Banisadr

Ali Banisadr - Foreign Lands
Het Noordbrabants Museum - 's Hertogenbosch (NL)

06.04.2019 - 25.09.2019
Di t/m zo: 11.00u - 17.00u

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
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In zijn boek ‘Facing Gaia’ lanceerde de
Franse filosoof Bruno Latour enkele jaren
geleden het begrip ‘Earthbound’.
Earthbound is de mindset van de nieuwe
mens die een sterke verbondenheid
ervaart met moeder aarde, in tegenstelling
tot de mens die een crisis veroorzaakt door
onze planeet op een respectloze manier te
plunderen. Earthbound heeft de kracht om
de klimaatcrisis te counteren omdat ze
buiten de traditionele denkkaders kan
treden.
De Cubaanse kunstenares Ana Mendieta
(1948 – 1985) focuste een halve eeuw
geleden al op hetzelfde thema. In haar

artistieke werken zoekt ze, via rechtstreeks lichamelijk contact met de
natuur, naar een universele voorouderlijke energie.
Ze legt de nadruk op de zuiverende krachten van de vier elementen
die moeder aarde aansturen: stromend water, vuur dat voor
wedergeboorte zorgt, verzwelgende aarde en verfrissende wind.
Voor Mendieta kan ieder mens vanuit de vier elementen en hun
onderlinge samenhang een spirituele kracht ontwikkelen. Ze breekt
een lans voor een vernieuwende en bezielende kracht die religie,
politiek, wetenschap en identiteit overstijgt.
Haar video’s en foto’s tonen een interactie tussen de natuur en een
vrouw die zich een weg zoekt in het landschap. De tentoonstelling in
het Middelheimpaviljoen in Antwerpen brengt acht films en een reeks
monumentale foto’s waarin het silhouet van de kunstenares zelf
centraal staat.

Ana Mendieta - Earthbound

Blood and Feathers,
1974
Color Photograph
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Het zijn als het ware zelfportretten waarbij ze haar lichaam letterlijk in
de natuur wegschrijft in aarde of in water. Met rituelen voor genezing
en transformatie versmelt ze mens en natuur in een universele band
die de oorsprong van alle dingen symboliseert.
Mendieta stelt ook de grenzen van de hedendaagse beeldhouwkunst
in vraag. Ze bestempelt zichzelf eerder als beeldhouwer en niet
zozeer als performer.
Haar foto’s en films zijn voor haar representaties van sculpturen.
In haar latere werken verdwijnt ze zelfs volledig uit het beeld en blijft
er enkel een op zichzelf staand object over; een liggende vorm
geboetseerd in zand wordt weggespoeld door zeewater, een
vrouwelijk silhouet opgebouwd met bladeren, mossen en bloemen
wordt weggeblazen door een stormwind… Mendieta is meer dan ooit
actueel. Haar oeuvre is een inspiratiebron voor de grote uitdagingen
in onze samenleving vandaag.

Creek, 1974
Super-8mm film

Ana Mendieta - Earthbound
Middelheimmuseum - Antwerpen

25.05.2019 - 22.09.2019
Alle dagen: 10.00u - 19.00u
www.middelheimmuseum.be
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Te wachten, en dat was mijn eerste teleurstelling want heer Peter
was er niet. Veel tijd om hierover treurig te zijn werd me niet gelaten.
Want bij het zien van het volgende tafereel rezen mij de haren ten
berge. Een machteloze woede maakte zich van mij meester.
Stel je voor, heer Peter Wolfram enzovoort op wandel op ‘ons’ pad,
met zijn arm om het 1 cm smallere middel van mijn weledele zuster
in ‘mijn’ nieuwe neteldoekse japon.
Ik weet niet of er ergere hartstochten bestaan dan jaloezie, maar ik
betwijfel het ten zeerste. Ik kan zweren onder ede, mijn zuster is een
feeks. Want behalve uitermate manziek, buitensporig koket,
overdreven naijverig en abnormaal verkwistend is ze ook nog
zelfzuchtig. Het bestaan van ‘mijn’ ridder was voor haar een blaam
op haar blazoen.
Vermits de bewoners van het dorp voor de helft bestaat uit
praatlustige koffieslurpende en taartjesetende dames en met de tong
even bedrijvige pijprokende oude heertjes is het te weten komen van
mijn ochtendflirt dus geen krachttoer. Maar hoe zij zich introduceerde
bij mijn ridder was wel een raadsel dat in mijn geteisterd brein naar
opheldering smeekte.
Dat God (of was het de duivel) het heeft gewild dat we er quasi
eender uitzien, althans voor wie niet weet dat Eva een geboortevlekje
heeft onder haar linkerarm, en dat ik over enkele centimeters meer
omvang beschik, was op dit ogenblik een nog meer onwelkom feit
dan anders. Bij nader inzien kon heer Wolfram niets afweten van dit
belangrijke vlekje. Het was dus best mogelijk dat hij dacht mij voor
zich te hebben. Eens mijn neiging op haar te vliegen voor een oog
om oog tand om tand gevecht onderdrukt was, achtte ik het
verstandiger me te verbergen achter het dichtstbijzijnde kreupelhout.
Heer Wolfram was, zo mogelijk, nog galanter dan vanmorgen, want
ik zag hem vrolijk met haar causeren en de merkbare glans in mijn
zusters ogen loog er niet om dat hij erg vleiende dingen uitbracht.
Het lag wel voor de hand dat hij een ode bracht aan ‘mijn’ weelderig
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Yolande Van de Weerd

Een dag in april - slot
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voorkomen. Ik stikte haast van afgunst om de manier waarop zij die
complimenten in ontvangst nam, met een gratie of ze nooit iets
anders in haar leven had gedaan. Vergeleken bij mijn stuntelige
koketeriepogingen van deze morgen moet heer Peter deze haar
aangeboren charme toch zijn opgevallen.
Maar mannen zijn een niet te doorgronden vraagstuk, alhoewel ze
ons vrouwen als dusdanig door de eeuwen heen hebben
bestempeld. En juist toen hij haar, ‘Agatha’ prevelend, dat kon ik
duidelijk verstaan, naar zich toetrok zag ik dat Eva plots verstijfde.
Niet door het feit van die omhelzing, nee zij niet, integendeel, maar
door een toedoen dat ik, door de invallende duisternis iets later
opmerkte dan zij.
Er kwam een tweede man het pad af, en zover mijn geheugen reikt,
was hij het die het best de vergelijking met David kon doorstaan.
Kortom, het was een knappe man, en aan het gedrag van mijn lieve
zuster te zien, was hij haar niet onbekend.
Ik nam mijn besluit overmatig snel, op dat ogenblik niet beseffend dat
dit een enorme verandering in mijn tot dan toe onbetekenend
leventje zou brengen. Door jaloezie gedreven speelde ik even
oneerlijk als zij. Ik stelde me zodanig op dat de man mij niet kon
ontlopen, maar zo dat ik niet zichtbaar was voor Eva en heer Peter.
Toen hij tot op een vijftal meter was genaderd ging ik tot de aanval
over. Doelbewust ditmaal.
‘Verschoning,’ zei ik, naar voren tredend, en voor ik verder iets
gezegd had gebeurde wat ik had verwacht, mijn frivole zuster en
haar amoureuze avontuurtjes kennend.
‘Liefste,’ zei de Adonis, en ik ben heden ten dage nog dankbaar dat
het lot me een handje hielp, zodat niet alleen, zoals ik had voorzien,
dit toneeltje zichtbaar was voor Eva en haar ridder, maar dat zijn
stem smoorde in mijn enkellange rok toen hij voor mij op zijn knieën
viel, wat nog indrukwekkender was dan de verwachte omhelzing.
‘Liefste,’ zei hij opnieuw. Ik keek als de prinses uit een sprookje op
hem neer, genietend van mijn triomf, want mijn lieftallige zuster stond
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ons als in extase aan te staren. In verrukking stak ik mijn armen ten
hemel want zo'n situatie ben ik niet gewoon.
Juist toen stond hij op, en daar er geen mouwen in mijn katoentje
staan en mijn sjaal door de felle gebeurtenissen op de grond was
gerezen, zag hij ‘het’. Of beter, hij zag ‘het’ niet. Ik heb het over het
geboortevlekje. Hij scheen goed hiervan op de hoogte te zijn maar in
tegenstelling tot wat ik na deze ontdekking had verwacht keerde hij
zich niet van mij af, maar omhelsde me onstuimig en vroeg me ten
huwelijk.
‘Agatha, al zolang heb ik je lief...’ Dien ik te zeggen dat ik
overrompeld was? Meer dan dat, ik wist me geen raad, want deze
man had mij bedoeld, de hele tijd, hij had ‘mij’ herkend en hij had
‘mij’ ten huwelijk gevraagd.
Ik ben niet met hem getrouwd, zoals je zou verwachten als een
‘happy end’, want ik kende hem nauwelijks, en het ware leven is
geen toneelstuk met liefde op het eerste zicht. Maar het voorval heeft
zijn doel grandioos bereikt. Ten eerste, mijn zuster heeft nooit meer
een vinger uitgestoken naar ‘mijn’ aanbidders en ten tweede heb ik
een zekerheid gekregen die me broodnodig was en die me nu nog
steeds eigen is.
‘Ik kan mijn mannetje staan.’

Stille Beer

spreekt

een boom het grasveld
schaduw tekent zich

uitgelijnd beeld
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berichtenbord
Karin Quintin - keramiek

In juni stellen 17 laureaten van het Atelier Keramiek aan de
Academie van Brasschaat tentoon, waaronder Kappa-lid Karin
Quintin.
Keramiek staat tegenwoordig volop in de belangstelling, zowel als
experimentele keramische installatie als in de vorm van
gebruiksgoed.
Op deze tentoonstelling leggen de laureaten de nadruk op de
artistieke vormgeving in hun eindwerken. De werken zijn opgebouwd
uit klei of uit porselein. Laat je verrassen en stap mee in de wereld
van de keramiek.
In ieder kunstwerk ligt een eigenheid… een zekere ziel van de maker.
De klei of porselein wordt door kneden vervormd waarna het door de
strelende lucht droogt om dan de kracht te bekomen van het vuur.
Droge klei kan weer kneedbaar worden door toevoeging van water.
Alle elementen zijn dus aanwezig: water, lucht, vuur en vooral
creativiteit!
Het resultaat hiervan is een verbluffend overzicht van de 17
laureaten die verrassen, de verbeeldingskracht prikkelen maar vooral
laten zien hoe spannend keramiek wel kan zijn. De eindwerken
vertonen een ongelooflijke variëteit waarbij de confrontatie tussen de
werken zelf niet wordt geschuwd. Gedurende de jaren opleiding in
het Atelier Keramiek zijn duidelijk alle mogelijkheden van klei betast
en verkend.

Laureaten Atelier Keramiek Academie Brasschaat
Advox, Bredabaan 652 - Brasschaat
15.06.2019: 20.00u
16.06.2019, 22.06.2019 en 23.06.2019: 12.00u - 17.00u
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Wim Haazen

Wim stelt enkele gedichten ter beschikking die hij zal verwerken in
een installatie tijdens de expo in Fort E. Hij koos voor het thema
'muteren'.

po
ëz

ie Muteren

Alles wat bestond
bestaat en zal bestaan is

actie en reactie

helemaal niets meer en ook
niets minder want

er is alleen maar zijn

dat hier en daar probeert te worden en
te blijven

uitvergroot of minuscuul verkleind
door Grote Mensen

Actie geeft dus ook Reactie
wordt een zogenaamd toevallig maar

voldongen niet te mijden feit
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Muteren

laten varen wat je niet meer nodig hebt
wat hindert, schade toebrengt aan

je lichaam en je geest

ervaren hoe het heel geniepig en dan
toch heel duidelijk steeds moeilijker tot zelfs

onmogelijk kan worden om gezond
te overleven en de beste genen door te geven

rust en vrijheid ondervinden
los van onbenulligheden

smaakversterkers - breed bekeken

de correcties accepteren die er nodig zijn
om vlot te leren omgaan met
veranderde omstandigheden

herontdekken hoe natuur en energie
bepalen wie je bent en

echte eigenheden cultiveren

leven
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Vastgeklampt verdwijnen doen we
want steeds minder aangepast aan dreigend

basis-evenwicht dat roept en
waarschuwt dat de tijd verkleint

tezamen met de ruimte die
door goddeloze drang naar slimmigheid

op zoek naar schijnbaar onbegrensde rijkdom

overdadig kruimelt en vervuilt
want ongezuiverd woekert en verduiveld

Homo sapiens op weg naar
amen en naar

uit
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Iedereen kan het vaststellen: het risico op vervlakking is een
dagelijks gegeven geworden, zowel binnen als buiten de
kunstwereld.
Actuele beeldende kunst is meer dan ooit een zaak geworden van
‘the mainstream’. Tijdens de grote kunstbeurzen vandaag staat
entertainment centraal.
Voor de kunstenaar wordt het blijkbaar steeds moeilijker om ego en
maskerade los te laten.
Ja natuurlijk… er is geld mee gemoeid… vaak veel geld!
De confrontatie aangaan met wat er echt leeft binnen in de ziel… het
interesseert nog weinigen. Maar als je als kunstenaar kan kijken
voorbij de vormgeving, voorbij de sluiers van het uiterlijk vertoon, dan
kan je het licht van een breder bewustzijn ervaren. Daar begint de
ware kunst.
Niettegenstaande we de perceptie koesteren dat alles op zichzelf
staat, ontdek je dan dat alles in het universum verbonden is met
alles, dat alles vervat zit in een oneindige cyclus van eeuwige
wederkeer.
Kunst maken los van het streven naar succes en geldgewin… niet
vanuit het ego, niet vanuit je verstand, maar vanuit je eigen unieke
hart… het is onmiskenbaar niet gemakkelijk! Maar als je kunst kunt
maken vanuit je eigen bezieling, vanuit je eigen authenticiteit, dan
stijgt je voldoening exponentieel.

overhetgoede,hetschone
&

hetware
De kunst van de clown

André De Nys

Wim Delvoye, zijden tapijt over polyester mal.
Kunst of entertainment?
Nog tot 27.07.2019 in Kon. Musea voor Schone
Kunsten van België, Brussel.
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Bij Uitgeverij De Vries - Brouwers verscheen een nieuwe dichtbundel
van Kappa-lid Guy van Hoof. Dit lezen we in het nawoord van Jos
Daelman:
De poëzie van Guy van Hoof zit vol klank, ritme, licht en kleur. Hij
wordt beschouwd als een observator, iemand die als een fotograaf
indrukken op zich laat inwerken.
Gedichten groeien van binnenin naar buiten of omgekeerd, maar
altijd is er de spanning van het woord. Prozaïsch, dat wel, maar met
net dat mysterie waar de lezer zijn keuze kan mee doen.
Realiteit vermengt met verbeelding, het zintuiglijke met het poëtische
van de droom, het verlangen naar een zeer aards paradijs. Niet
zonder weemoed dus, met daarnaast de levensdrang, die de
dynamiek van het leven is, en de lichamelijkheid als teder wapen.
Een dichter in de hoogtij van zijn kunnen... Wat een kracht, wat een
pracht.
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Wat met de toekomst van onze aarde? Hoe gaan we om met
klimaat, milieu en met natuur? En wat kunnen we eraan doen?
Met deze vragen in het hoofd zet Kappa in samenwerking met
Natuurpunt Antwerpen Noord het kunstenproject Fort E op in en rond
het Fort van Ertbrand. Kunstenaars uit de Antwerpse regio en
daarbuiten krijgen de kans om een artistiek antwoord te geven op
een thema dat thans vele hoofden wakker houdt.
De mogelijkheden zijn ruim: beeldhouwwerken, foto’s, gedichten,
installaties, schilderwerk, tekeningen of performances. In de
buitenruimte, aan het voorfront, op het dak, de gracht, de latrines, in
een ruimte met of zonder buitenlicht.
Benjamin Verdonck, een internationaal gewaardeerde theatermaker
en beeldend kunstenaar, zal het project en de Kappa-kunstenaars
begeleiden aan de hand van groepsbijeenkomsten en samenwerken
aan een uniek kunstenproject rond natuur en milieu.
Al heel wat Kappa-leden hebben aangegeven te willen meewerken
aan dit project, dat zal doorgaan van 6 tot en met 22 september,
telkens op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00u tot 18.00u.

vooruitblik
Fort E
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Museum Voorlinden toont één van de meest spraakmakende
hedendaagse kunstenaars: Yayoi Kusama (1929). Haar
indrukwekkende succesverhaal komt op gang begin jaren vijftig in
Japan. In een verloren moment staart ze in haar woonkamer naar
het tafeldoek dat bedrukt is met een rood bloemenmotief. Het
bezorgt haar hallucinaties. In een flits ziet ze hetzelfde
bloemenpatroon tegen het plafond en aan de muren. Alles in de
kamer, zelfs haar eigen lichaam, wordt betoverd met rode bloemen.
Het lijkt wel of even tijd en ruimte niet meer bestaan.
Dit beeld blijft nazinderen in haar hoofd. Het zal de aanleiding
worden tot een imposant oeuvre.
Kusama begint te experimenteren met kamergrote installaties die aan
de binnenkant met spiegels bekleed worden. De kijker kan
plaatsnemen op een klein platform, te midden van ontelbare grote en
kleine gekleurde ballen die door de ruimte zweven. De spiegelende
oppervlakten creëren een oneindig universum met duizenden
‘planeten’ waarin de mens zich beweegt als een speldenkop.
Tijdens de biënnale van Venetië in 1993 toont ze een
oogverblindende spiegelkamer, gevuld met gestileerde gele
pompoenen met zwarte
stippen. Vanaf dan
wordt de pompoen haar
alter ego.
Ze kende immers een
uiterst traumatiserende
jeugd. Als kind
identificeerde ze zich al
met de groente. Een
belangrijke eigenschap
van de pompoen is dat

te
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ip Yayoi Kusama

André De Nys
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hij ook in moeilijke omstandigheden kan groeien.
Kusama is intussen negentig. Ze woont al meer dan veertig jaar
vrijwillig in een psychiatrische instelling in Tokio. Haar atelier bevindt
zich vlakbij haar verblijfplaats. De noodzaak om kunst te maken blijft
levendig. Ze schildert, schrijft, werkt samen met modehuizen,
ontwerpt installaties…
Ze brengt vandaag nog steeds gekleurde stippen aan op levende
bomen en naakte lijven, op papier en canvas, op muren en zelfs op
haar eigen rolstoel. Hiermee brengt ze een boodschap van
levensvreugde, vrolijkheid en vrede. Met haar spiegelkamers wil ze
de mens een kosmische ervaring meegeven. Ze wil die mens
uitnodigen om het eigen ego los te laten.
Kusama is de best verkopende vrouwelijke kunstenaar ooit. Ze laat
Louise Bourgois ver achter zich!
Om haar werk te zien moet je vandaag niet naar haar eigen museum
in Tokio. Museum Voorlinden toont enkele van haar iconische
sleutelwerken: de Infinity Nets met woekerende patronen op groot
formaat, de spiegelende kamer en uiteraard de gestipte pompoenen.

Yayoi Kusama
Museum Voorlinden - Wassenaar (NL)
22.03.2019 - 01.09.2019
Alle dagen: 11.00u - 17.00u
www.voorlinden.nl
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Clara en Robert... voor elkaar bestemd

Clara Wieck zat aan de piano. Haar
gedachten gingen naar Robert, de
bijzondere jongeman die sinds korte tijd
muziekles nam bij haar vader Friedrich
Wieck. Als Robert improviseerde gingen
nieuwe werelden open.
Ze schrok toen haar vader opeens
naast haar stond.
Hij tikte gedreven met een stokje op
haar fijne slanke vingers.
‘Toonladders wil ik horen, een half uur
lang,’ riep hij opgewonden waarbij een
lading speeksel op de toetsen landde. Clara begon gedwee en dreef
de snelheid op.
Maar het beeld van Robert bleef voor haar ogen dansen, en in haar
hoofd hoorde ze zijn fantastische muziek. Kleurrijk, wat nerveus,
ritmisch. Het kwam haar voor of haar eigen hartslag erin verankerd
lag.
Wieck hamerde op techniek en ‘vormde’ zijn dochter, mede door
haar natuurlijke aanleg, tot de grootste pianiste van haar tijd. Maar
voor het muzikale genie van Schumann ontging hem alle begrip.
Meer en meer zochten Clara en Robert elkaars gezelschap, zeer tot
ongenoegen van haar vader. Clara was zich daarentegen volledig
bewust van het grote talent van Robert.
Toen hun liefde openbloeide schreef Schumann voor haar zijn
onsterfelijke meesterwerken.
‘Kijk,’ zei Robert met een glimlach. ‘Ik ontwierp dit toestel om mijn
zwakke vinger meer kracht te geven.’ Hij bracht het aan op zijn hand
en toonde Clara, een beetje trots, hoe het werkte.

Yolande Van de Weerd
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‘Ik weet niet of dit goed is,’ zei ze stil. Ze keek hem daarbij aan met
ogen vol bewondering en liefde.
‘Ik wil toch pianist worden,’ zei hij. ‘Ik kan dan mijn eigen werken
voorstellen aan het publiek.’
‘Ik kan ze ook voor je spelen,’ lispelde Clara.
Een tijdje later was het onheil geschied. De zwakke vierde vinger van
Roberts rechterhand was verlamd. En de carrière als uitvoerend
muzikant voorgoed afgeschreven.
Maar terwijl hun liefde voor elkaar groeide werd de tegenstand van
Friedrich Wieck steeds groter.
‘Mijn dochter met die nietsnut, nooit!’
Clara en Robert waren voor elkaar bestemd. Daaraan twijfelden ze
geen ogenblik. Doch Wieck ging voor het gerecht en kreeg officieel
een verbod voor Robert om de minderjarige Clara te ontmoeten.
En dit bleef zo tot haar meerderjarigheid.
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De Kalmthoutse Heide, samen met het aangrenzende Grenspark
Zoom in Nederland, is één van de oudste en grootste
natuurreservaten in de Lage Landen.
In 2015 werden op dit grondgebied honderden geluidsmetingen
uitgevoerd. Grenspark Kalmthoutse Heide kreeg de hoogst mogelijke
score: drie sterren in de categorie Landelijk Stiltegebied. Men mag
spreken van een gebied met een uitzonderlijk, kwaliteitsvol
akoestisch karakter.
EEN STILTEGEBIED… wat is dat dan?
De stilte in een stiltegebied is geen synoniem voor afwezigheid van
geluid, maar wel voor de afwezigheid van omgevingsvreemde,
storende geluiden. Het ritselen van de wind in de bomen, de zang
van vogels, de onbevangen vreugdekreten van een spelend kind,
gekwaak in de kikkerpoel… het zijn natuurlijke geluiden die perfect
passen in een stiltegebied. Een vliegroute van het luchtvaartverkeer,
hardcore via een draagbare radio, wegwerkzaamheden, de knal van
een jachtgeweer… het zijn storende geluiden die ongewenst zijn in
een stiltegebied.
Een wettelijk kader voor de erkenning van een stiltegebied is
onbestaand. Er is niets dat per se moet en niets dat expliciet
verboden is. Een stiltegebied staat voor een vrijwillig engagement
van beleidsmakers en bezoekers om de vooropgestelde stilte te
respecteren.

André De Nys
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Grenspark Kalmthoutse Heide
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De werkgroep ‘STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide’ wil het
brede publiek meer vertrouwd maken met de begrippen stilte en
stiltegebied. Eén van de vele initiatieven om dit concreet te maken is
een poëzie-schrijfwedstrijd. De resultaten zullen bekend gemaakt
worden tijdens de dag van de stilte, de laatste zondag van oktober
2019.
De opdracht voor de schrijvers: ‘beleving van natuur en stilte in een
stiltegebied’. Discipline: poëzie – maximum zeven tekstregels.
Uiterste datum voor inzending: 15 augustus 2019.
Het volledige reglement is te lezen op: www.grenspark.be
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André De Nys

Thomas Lerooy - Behind the curtain
te
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Er zit schot in de kunstenaarscarrière van
Thomas Lerooy (1981).
Enkele jaren geleden kreeg hij een
tentoonstelling in Le Petit Palais in Parijs.
Verleden jaar waren zijn beelden en
tekeningen te zien in het Museum Dhondt
Dhaenens en in het Kasteel van Gaasbeek.
Intussen zijn meerdere werken van Lerooy
terecht gekomen in belangrijke
internationale verzamelingen zoals Centre
Pompidou en Belfius Art Collection.

En nu kan je een verrassende focustentoonstelling van Lerooy
terugvinden in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.
Recent werd immers de klassieke olieverfschilderij toegevoegd aan
zijn indrukwekkend oeuvre. Het speelse surrealisme van Magritte
wordt zonder schroom gecombineerd met de onderwerpen uit laat-
middeleeuwse tableaus.
Hier en daar ontdek je verwijzingen
naar de mysterieuze effecten uit de
schilderijen van Michaël Borremans,
en soms zelfs naar de horror-
paintings van Jan Van Imschoot.
Ook in de schilderkunst van Lerooy
blijven vergankelijkheid en vluchtig-

Behind the curtain

The two of us combined is a pair



juni 2019 23

heid van het leven de steeds terugkerende thema’s. Dualiteit en
spanningsvelden zijn inherent aan zijn nieuwe kunstdiscipline.
Hij brengt drama en humor samen. Hij verzoent het theatrale met het
intieme.
Objecten en gedachten rollebollen over elkaar heen. Extreme
contrasten en speelse details vullen mekaar aan.
De overvolle tableaus laten vaak een barokke indruk na. Lichte
verbijstering is wat Lerooy beoogt. De kijker hoeft niet alles te
begrijpen. Hier wordt duidelijk een appel gedaan op de
gevoelswereld.

An apple a day

Thomas Lerooy - Behind the curtain
Kon. Musea voor Schone Kunsten van België - Brussel

23.04.2019 - 18.08.2019
Di t/m vrij: 10.00u - 17.00u
Za en zo: 11.00u - 18.00u
www.fine-arts-museum.be
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Lucien Denissen

'Ze moeten weg'

Ze zijn handig en slim, maar overrompelen het continent, dus
vaardigt Europa een license to kill uit. Zelfs in Vlaanderen neemt
men al de tweeloop in de hand. ‘Ze afschieten zal evenwel niet
helpen,’ zeggen experts, ‘Integendeel. Ze kweken fel en zullen zich
snel verspreiden.’
Je zou ze nochtans zo in huis nemen, niet verwonderlijk, met hun
kraalogen. Maar ze zijn handig, met hun grijphandjes, en slim en
vindingrijk. Sluit ze op en ze zetten alles op alles om te ontsnappen.
Ze kunnen klimmen en zwemmen en laten zich niet zomaar terug
klissen.
Let er ook maar voor op: ze zijn agressief en verspreiden allerlei
ziektes die ook jouw kinderen schade kunnen berokkenen. Ze halen
zo nodig je eieren, konijnen, appels en pruimen van het schap.
Niemand houdt ze tegen, ze vreten álles. Zo kunnen ze al jaren hun
gang gaan. In Duitsland zijn ze intussen met miljoenen, en nu is
overal de kolonisatie begonnen. De toevloed is niet meer te stoppen.
Net dat wil Europa nu wél doen. De EU heeft beslist dat de invasie
van al die uitheemsen moet stoppen, en dat ze naar believen mogen
gedood worden. Niet dat gewone burgers een license to kill krijgen,
maar geoefende schieters mogen schieten. En dat zijn ze ook van
plan. ‘Want als we ze nu niet tegenhouden, bedreigen ze onze eigen
natuur.’
Alleen heerst er twijfel over de effectiviteit van die aanpak. Experts
noemden deze jacht ‘dweilen met de kraan open’, met een
tegenovergesteld effect. ‘Het worden er alleen maar meer. Schiet er
eentje af en zijn soortgenoten zien een vrij territorium voor de kweek
van jongere opvolgers die hun plek innemen. Als de overheid de
jagers blij maakt door hun het heft in handen te geven, lost dit niks
op. Het is een wanhoopsoplossing. Ze zullen toch hier blijven.’

- - o - -
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Bovenstaande tekst is een ingekort/gemodificeerd artikel, dat u
volledig kon lezen in de Standaard van 8 april 2019. U hebt intussen
al begrepen waarover het gaat: over de wasberen.
De wasbeer werd reeds in 1758 gesignaleerd in Noord-Amerika als
de Ursus lotor, maar is als exoot een opkomend roofdier in Europa,
nota bene honderd jaar geleden naar Duitsland gehaald om ze te
kweken voor hun pels. Topnazi Rudolf Hess hield ze als huisdier en
zette ze ook uit voor de jacht.
Intussen zijn ze non grata. Ze mogen dan al schattig zijn met hun
dichte vacht, hun zwartgeringde staart en hun zwart-wit
gezichtsmasker met een spitse snuit. Ze zijn geplaagd door de
'wasbeerworm' en hierdoor potentiële verspreider van infectieziekten
en parasieten zoals rabiës, hondsdolheid, dat je kan opdoen door
beten, maar ook door speeksel. Wanneer het virus zich in een spier-
of zenuwcel bevindt, begint het zich te vermenigvuldigen en tast, op
een termijn afhankelijk van de afstand, de hersenen aan, wat vrijwel
altijd dodelijk afloopt.
Deze besmetting werd al eerder overgebracht door vossen, die
vanuit Duitsland de grens overstaken. Maar in 1989 werden vanuit
een helikopter per km² 15 tot 20 lokazen uitgeworpen, voorzien van
een pil om de dieren te immuniseren. Hierdoor komt hondsdolheid bij
mensen in Nederland en België al tientallen jaren niet meer voor.
Misschien moeten we gewoon leren samenleven met de wasberen,
hun levenswijze doorgronden en de risico’s bestrijden. Je moet niet
proberen ze te domesticeren, maar misschien passen zij zich een
beetje aan aan hun nieuwe thuis, met behoud van hun eigenheid. Er
zit niks anders op, volgens specialisten zijn ze toch niet weg te
krijgen. En misschien wordt die oude ‘pelsenfrak’ dan toch terug
koosjer en populair.
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Agenda

Laureaten Atelier Keramiek Academie Brasschaat - Karin Quintin
15.06.2019 - 23.06.2019, Advox - Brasschaat
15.06.2019: 20.00u
16.06.2019, 22.06.2019 en 23.06.2019: 12.00u - 17.00u

Concert: Michel Verkempinck, gitaar - KAS
16.06.2019 om 14.00u, 't Kerkske - Kapellen
www.kasattenhoven.be

Concert: Tamala, wereldmuziek - KAS
21.06.2019 om 20.20u, 't Kerkske - Kapellen
www.kasattenhoven.be

Poëziewedstrijd 'Stiltegebied Kalmthoutse Heide'
Gedichten insturen vóór 15.08.2019
www.grenspark.be

20 jaar werken - Gerda Van Turnhout en Ward Van Honsté
04.09.2019 - 18.09.2019, Tracé - Ekeren

Fort E
06.09.2019 - 22.09.2019, Fort Ertbrand - Kapellen
Vrijdag, zaterdag en zondag: 11.00u - 18.00u
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