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In deze zomerse editie van Letter Tien zal je heel wat natuur
tegenkomen. Uiteraard altijd gekoppeld aan cultuur.
We kunnen natuurlijk niet voorbij aan ons eigen in de steigers
staande project: Fort E. Het thema daarvan is, kort samengevat: kan
kunst een antwoord bieden op de vele milieuvraagstukken die op ons
afkomen? Je leest alles over deze bijzondere tentoonstelling op een
bijzondere locatie in deze Letter Tien.
Maar ook bij andere tentoonstellingen staat de natuur in mindere of
meerdere mate centraal, hetzij in een prestigieus project, hetzij op
een expo van een bevriende cultuurkring, hetzij tijdens een kunt- en
cultuurroute in Zeeland.
Deze laatste wordt aangekondigd door Wim Haazen, die meteen een
nieuwe, laagdrempelige rubriek lanceert onder de titel ‘de moeite’.
Met laagdrempelig wordt bedoeld dat het voor elk Kappa-lid erg
makkelijk is er zijn/haar cultuurontdekking in mee te delen. In enkele
woorden kan je je enthousiasme voor een museum, expo,
muziekstuk, boek,… kwijt zonder dat je al te diepgravende
beschouwingen hoeft neer te pennen.
Want daarvoor hebben we nog altijd de tentotips van André. Ook die
zijn in deze Letter Tien weer de moeite waard, en zeer uiteenlopend
van onderwerp en stijl zodat er voor elk wat wils bij zit.
Ook poëzie komt ruimschoots aan bod. Daarvoor mogen we rekenen
op Wim en Yolande, die bovendien ook weer klaar staat met een
muzikale anekdote.
En mijmeren over poëzie kan je dan weer met de column van Lucien,
die naar goede gewoonte je alweer rijk gevulde ledenblad afsluit.
Veel leesplezier!
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Marianne Nieuwinckel

Letter Tien in augustus 2019
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De Britse kunstenaar Michael Bastow (1943, Bideford), die ook
regelmatig tentoonstelt in de Zwarte Panter, is nog tot 1 september te
gast in het Emile Verhaeren Museum in Sint-Amands. De kunstenaar,
die eerder al illustraties maakte bij boeken van o.a. Hugo Claus,
Roland Topor en vele anderen, stelt een reeks aquarellen tentoon die
gemaakt zijn bij de poëzie van Verhaeren, met name zijn bundel
Belle Chair.
Deze bundel, postuum uitgegeven in 1931, kenmerkt zich door zijn
sensualiteit en zijn onverhulde ophemeling van het vrouwelijk naakt.
Dit universele, bijna klassieke thema, sluit perfect aan bij het oeuvre
van Michael Bastow: sinds vele jaren heeft hij het vrouwelijk naakt tot
onderwerp van zijn werk gemaakt.
Hoewel de aquarellen commentaar leveren bij de gedichten, zijn ze
ook op zichzelf staande pareltjes. Kenmerkend zijn de terracotta
kleuren, die de werken tegelijkertijd iets zachts en gloedvols geven.
Zowel de poëzie als de aquarellen zinderen van de erotiek en
verheerlijken het lichaam van de vrouw. ‘Heerlijk lijf’ is ook de titel
van de nieuwe uitgave van de bundel, in een bewonderenswaardige
vertaling van Patrick Lateur. De auqaurellen van Bastow zijn er in
opgenomen.

Belle Chair 02 - Michael Bastow

Michael Bastow: Belle Chair - Heerlijk Lijf
Emile Verhaeren Museum - Sint-Amands

19.05.2019 - 01.09.2019
Di t/m zo: 11.00u - 18.00u

www. emileverhaeren.be
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Lucht… ze is onzichtbaar en
ongrijpbaar, en toch vormt ze meer en
meer een bedreiging voor ons
leefmilieu. Lucht is, vooralsnog, gratis
en van iedereen, maar in de 21e
eeuw wordt zuivere, gezonde lucht
stilaan kostbaarder dan goud en
diamant.
Lucht is een krachtige metafoor
geworden voor onze tijd; ze bestaat
uit levensnoodzakelijk zuurstof en
tegelijkertijd uit een uiterst complexe
samenstelling van ziekmakende
bestanddelen. Bovendien is er het
aspect vluchtigheid… Lucht drukt goed
uit hoe we onze leefwereld vandaag
ervaren.
Niet alleen schilders en schrijvers keken door de eeuwen heen
gefascineerd naar luchtbellen en kleurwisselingen aan de hemel. Uit
de tentoonstelling in CID blijkt dat opgeblazen lucht, bubbles en
schuim ook sterk tot de verbeelding spreken van de designer.
Via de goedkope, opblaasbare plastic zitmeubeltjes uit de jaren
zestig, komen we terecht bij de actualiteit. In Japan en China is het
mond-en-neus-masker tegen luchtvervuiling al jarenlang ingeburgerd.
De vuilwerende mondkapjes duiken nu ook in het Westerse
straatbeeld op als modieuze accessoires.

Design on air

Jun Kamei - Amphibio
Copyright Jun Kamei
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Sta er ook even bij stil hoe lucht kan ingezet worden voor onze
veiligheid: zwembandjes, de airbag, reddingsvesten, bubbel-
verpakkingsfolie…
In het segment luchtverplaatsing vinden we uiteraard varianten van
de ventilator, maar ook de vrolijk fluitende waterketel van Alessi en
diverse originele applicaties van de glasblazer.
Ballonnen, wolken en zeepbellen vervolledigen de tentoonstelling met
een uitermate hoog poëtisch accent. Neen, gebakken lucht is er deze
zomer in Hornu niet te vinden!

Verhoeven Twins - You and I
Copyright Verhoeven Twins

Design on air
CID - Grand-Hornu
23.06.2019 - 13.10.2019
Di t/m zo: 10.00u - 18.00u
www.cid-grand-hornu.be
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Toen we destijds in 't Bruggeske, door een voorzet van André Denys,
voor zeer vriendelijke en zeer leergierige oudere mensen kwamen te
staan, vroegen wij ons af: ‘Wat moeten we deze fantastische groep
nog aanleren, om op donderdagnamiddag bij ons te komen
ontspannen?’ Gerda en ik hadden beiden academie gevolgd, wat
konden wij hen nog bieden?
Toen volgden er enkele drukke, maar zeer interessante jaren, waar
wij van de ene naar de andere workshop vlogen.
Zo zaten we de ene maand in Rotselaar voor een beeldhouwcursus,
en de maand daarop in Lommel om met papier-maché te gaan
spelen. En zo kwamen Hamme met zijn springstone-beeldhouwers
aan de beurt en daarna leerden wij zentangle tekenen.
Ondertussen specialiseerde Gerda zich bij ons aller Maddy in de
aquarelkunst, terwijl we al hadden toegezegd om een cursus te
geven in het mandalatekenen in Zandhoven; daar schreven zich 5
personen in en op het einde van de les waren we met 45.
Onze vakantiereizen gingen gewoonlijk naar Zuid-Frankrijk, om daar
te ondervinden wat het is om in de witte Franse steen te kappen.
Daarna nog wekelijks schilderlessen bij de Son in Mariaburg; daar
gingen we telkens met twee schilderijen naar huis, zodat op den duur
ons huis uitpuilde van de werkstukken.
Terug naar 't Bruggeske, waar onze mensen zeer graag in Ytong
kleine beeldhouwwerkjes maakten: katten, honden, uilen alles kwam
aan de beurt.

Diverse technieken
Gerda Van Turnhout en
Ward Van Honsté

be
ric

ht
en

bo
rd

Ward Van Honsté
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Nu onze oudere vrienden er niet meer zijn laten we jullie
kennismaken met onze werken over de 20 laatste jaren. In
september is het dan zo ver, van 4 tot 18 september in Tracé,
telkens op zaterdag en zondag en op woensdagavond staan we voor
u klaar.

20 jaar kunstgenot - Gerda Van Turnhout en Ward Van Honsté
Tracé - Ekeren
04.09.2019 - 18.09.2019
Za, zo, woe-avond
www.tracecultuurstation.be

spreekt

Stille Beer

het bier de roes
de ontmoeting

in gesprek
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André De Nys meldt:

De Kroatische pianist Aljosa Jurinic speelde onlangs Chopin tijdens
een concert in Antwerpen.
Yolande Van de Weerd zat in de zaal. Ze luisterde en genoot.
Achteraf bezorgde ze de muzikant haar impressies aan de hand van
een gedicht (terug te vinden op Instagram van Jurinic).

po
ëz

ie Jurinic plays Chopin

Jurinic plays Chopin

Sadness becomes beauty
and beauty becomes hope
breathing a touch of eternity

Hunting dizzy shadows
a perfect picture
of the human soul
searching for more
and finding at least the end
within a new beginning.

Yolande Van de Weerd
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Wim Haazen
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Van Abbemuseum Eindhoven

Weer eens een staaltje van visuele afwisseling in een prachtige
geheel van kamers, zalen en gangen. Je loopt er uren in rond en valt
van de ene verwondering in de andere verbazing! De manier van
boeiende meestal moderne erg toegankelijke kunst presenteren...
Gemakkelijk te bereiken met de trein vanuit Roosendaal (rechtsreeks
naar Eindhoven) en een kleine 10' te voet tot het museum.
www.vanabbemuseum.nl

De twee voorstellingen in de kapel van de Heuvels (randje Stabroek,
in de Waterstraat) - waar tot voor kort KAS gevestigd was - sporen
me aan om promotie te maken voor dit initiatief (waarbij Guy Renders
van Kappa en Chris Jacobs deel uitmaken van de recent opgerichte
vzw.). Idem dito wat KAS betreft (Erik Simons, ook van Kappa) die
fijne avonden organiseert in Kapellen zelf.
We zouden toch eens wat meer belangstellende en actieve
solidariteit kunnen opbrengen vanuit Kappa t.o.v. kunstinitiatieven van
collega's, dunkt me!
Vooral omdat ze de moeite waard zijn (getuige de grote belangstel-
ling van niet-Kappa-leden).
www.kikh.jouwweb.be

Kikh
Wim Haazen
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Ivan Janssens

Bestaat er zo iets als waarheid? Bestaat er iets waarvoor je je kan
engageren? Bestaat er kunst die mensen doet bewegen, zonder uit
te gaan van ja of neen, voor of tegen. Het kunstenevenement Fort E
van Kunstplatform Kappa nodigt uit om na te denken over deze
vragen.
De E van Fort E staat voor ecologie, environment en energie. Het
kunstenevenement probeert een artistieke reflectie te zijn over de
toekomst van onze aardbol en over hoe wij omgaan met de
omgeving, met natuur en milieu. Fort E zoekt een kunstzinnig
antwoord op de uitdagingen die op ons afkomen.
Benjamin Verdonck, de internationaal gewaardeerde theatermaker en
beeldende kunstenaar, inspireerde de kunstenaars in het artistiek
proces. Individuele kunstwerken groeiden zo tot sterke realisaties.
Meer dan 30 kunstenaars exposeren volgens hun eigen visie nieuw
artistiek werk: installaties, beelden, keramisch werk, foto’s, schilder-
en tekenwerk, ... Meer dan 60 kunstwerken!
Naast het beeldend werk bieden 3 kunstenaars tijdens de Matinee in
acts en verhalen hun creatieve invulling.
Het fort van Ertbrand in Putte-Kapellen met zijn donkere en half lichte
ruimtes naast de oprukkende natuur is een ongelooflijk sterk decor.
In zijn ruwheid, verval en natuurlijke ontwikkeling is het fort de ideale
locatie voor dit kunstenevenement. Het fort is een extra-uitdaging
voor de kunstenaars om hun werk te tonen.
Tip: breng een draaglamp mee.
Dit evenement komt tot stand dankzij de medewerking van
Natuurpunt en de Gemeente Kapellen.
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Exposanten: André De Nys, Annie Janssen, Art-uur Vrij Atelier,
Christel Rapier, Dirk Wouters, Erik Simons, Gerre Daneels, Guy Van
Rossom, Ignace Bosch, Ivan Janssens, Jacques Raemaekers, Jan
Daneels, Juliette Borghans, Karin Quintin-Peeters, Katelijne Dierckx,
Kathleen Van Hul, Lieve Krols, Lucy Leger, Marleen Van Ouytsel,
Mieke Jacobs, Patricia Dolezal, Peter De Vos, Riet De Bakker, Riet
Van Audenrode, Rob Spitaels, Stef Van Eyck, Veerle Van Gassen,
Werner Paenen, Wim Haazen en Winnie Lemmens.
Curator: Benjamin Verdonck

Fort E
Fort van Ertbrand - Kapellen
06.09.2019 - 22.09.2019
Vrij t/m zo: 11.00u - 18.00u (toegang tot 17.00u)
Toegang: 2 euro
Vernissage: 07.09.2019 om 10.30u

Matinee: 15.09.2019 om 14.00u
Madeleine Nieuwlaat, V-J Méliès en Wim Haazen
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Eerst was de aarde een vuurbol. Eeuwen later kwam er leven.
Planten, dieren, mensen. Een soort Aards Paradijs.
Maar de mens wilde regeren. Baas spelen over alles. En zich
voortplanten in ijltempo.
Dieren moesten hiervoor sterven. In massa. Soorten werden
meedogenloos uitgeroeid. Zonder nadenken, zonder scrupules,
zonder medelijden.
Alleen de eigen soort vond genade. En het eigen ras.
Als er dan toch een criterium moet zijn zou verstand toch logischer
zijn dan het bloed. Het is niet waar men vandaan komt wat telt, maar
het resultaat.
Met verstand kan men veel doen. Als het in de juiste richting wordt
gestuurd.
Die rechte weg die ons allen ten goede komt. Mens en dier. Dom of
slim.
Als men ijvert voor de grote elementen. De natuur, het klimaat, het
overleven van de verschillende soorten. Niet enkel en alleen de
mens.
Uiteindelijk zijn de verschillen toch klein. Tussen mens en dier. Of
eigenlijk tussen dier en mens. Want ze waren er voor ons, de
beesten.
En alles liep toen volgens ‘de natuur’. Maar de mens wil de wereld
naar zijn hand zetten. Het kan wat dan ook kosten! Hoofdzaak het
brengt winst!

Yolande Van de Weerdbij
fo
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Winst
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Alda Vos is gepensioneerde prof. aan het Nationaal Hoger Instituut
voor Schone Kunsten te Antwerpen. Ze is meer dan 50 jaar inwoner
van Hoogboom. Ze woonde naast de school 'De Platanen' en had
daar de leiding over het jeugdatelier.
Zowat tweehonderd werken wil ze tonen in haar woning / atelier.
Haar werken waren in het verleden te zien in ontelbare
tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Zij drukt zich uit in een grote verscheidenheid van materialen en
technieken: olieverf, aquarel, pastel, houtskool, rietpen…
Eveneens veelvuldig zijn haar onderwerpen: portretten (altijd naar
levend model), musici tijdens hun optreden, kinderen (al of niet in
beweging), landschappen (rechtstreeks in de natuur), en stillevens in
een sprankelend coloriet.
Alda won verschillende prestigieuze prijzen en heeft tal van werken
in zowel openbare als privé verzamelingen in binnen- en buitenland.
De deuren van haar atelier staan open tijdens de weekends van 15
juli tot einde september, telkens van 14u tot 20u.
Het atelier van Alda Vos kan je vinden aan de Holleweg 36 –
Kapellen / Hoogboom.

tentotip
Alda Vos

André De Nys
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Op de Kunst-en Cultuurroutes in Zeeland stellen niet alleen telkens
tientallen kunstenaars hun gevarieerde kunstwerken tentoon maar je
komt vaak terecht in hun woning, hun atelier, hun prachtige
achtertuinen... Je kan hen aanspreken... wel eens een keertje met
een kopje koffie of een glaasje wijn... Je kan er genieten van de
eindeloze rust in hun dorp... Dit jaar nog in Oostkapelle op vrijdag 30
en zaterdag 31 augustus.
Klein uurtje rijden via de A12 en de A58 richting Vlissingen - rond
Middelburg - richting Domburg tot Oostkapelle. Kunstrouteplannetje
ter plaatse te verkrijgen. Alle gratis.
En... 's avonds nog een strandwandeling en eindigen op een
strandterras...
www.kunstrouteoostkapelle.nl

Toen ik als vrijwilliger bij ‘Wilde Dieren in Nood’ mee de verzorging
van een baby-steenmarter mocht opnemen, vond ik dat het nu toch
wel eens tijd werd om ‘Floere het fluwijn’ te lezen. Ik dook de
bibliotheek in en vond een boek met dierenverhalen van Ernest
Claes.
Ik verwachtte een stoffig en haast onleesbaar verhaal uit de oude
doos, maar wat een verrassing! Floere bleek een pareltje te zijn. Je
voelt wel dat dit uit een ander tijdperk komt, maar toch: zo mooi
geschreven. De tekst tintelt op je huid, natuurbeschrijvingen om je
vingers bij af te likken… De moeite!
Claes, E. (2008). Van Floere en andere dieren. Winksele: Ernest
Claesgenootschap vzw en Leuven: Davidsfonds Uitgeverij.

Wim Haazen

Floere het fluwijn - Ernest Claes
Marianne Nieuwinckel
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In de kunstwereld staat plagiaat gelijk aan… na-aperij.
Als de kunstenaar een eigen dimensie toevoegt aan de imitatie, dan
spreekt men van mimesis.
Dit is de eerste stap naar volwaardige kunst.
Iedere kunstenaar haalt zijn inspiratie, tot op zekere hoogte, uit
persoonlijke ervaringen uit zijn eigen leefwereld. Dat kan een
jeugdherinnering zijn, een bezochte tentoonstelling, een goed
gesprek… enz. Hij bouwt voort op iets wat hij waargenomen heeft,
ofwel bestaat z’n creatieve daad uit een tegenstrijdige reactie op wat
hij ervaren heeft. Op die manier ontstonden symbolisme,
minimalisme, zero, en vele andere kunststrekkingen.
Ideeën hangen in de lucht en meestal, zonder het te beseffen,
gebruiken we tijdens een creatief proces een beeld of een woord dat
vaak al jarenlang onderhuids latent aanwezig is geweest. Noem het
incubatietijd… en dan plots en onverwacht kom je tot de oplossing
waar je al lang hopeloos naar op zoek was.
Meestal komt dat verlossende moment als je in een staat van
gedeeltelijk bewustzijn bent. Bijvoorbeeld vlak voor je in slaap valt, of
meteen nadat je wakker werd.
Het zijn die ogenblikken, waarbij onze gedachten nog vrij en onbelast
zijn, die elke creatieveling zou moeten koesteren! Hoe minder chaos
in je hoofd, hoe meer ruimte voor creativiteit.

overhetgoede,hetschone
&

hetware
Inspiratie

André De Nys

Sven 't Jolle - Mens, erger je niet
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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
Wim Haazen

Homo Omnium

verkeerd verbogen
tijdelijke stulping van onevenwicht

dat in de loop der niet te meten tijdenloosheid
door de mens berekend wordt met

eigen-wijsheid

onderweg terug naar Alpha want
te gretig om snel Omega

te willen zijn
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Mutatie
wordt ons meegegeven in de genen

Aangeleerde intellecten trachten alles
wat we hebben meegekregen

bij te sturen in de richting van toch
alles beter willen weten

Godje willen spelen
drijft ons al te dikwijls

in het putje van vergeten hoe essentie is
bedoeld om in een situatie

aangepast te kunnen overleven
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Ze doen wat ze doen
niets meer - soms iets minder -

de struiken en bomen die groeien en
bloeien met zwier

het gras dat zich spreidt vol met bloemen
die kleuren en geuren

om bijen en vlinders te lokken

het water dat stilstaat of stroomt in
rivieren en vijvers

de grond die zich voedt met restanten
vol leven om rijker te worden

de dieren die levend muteren want
alles krijgt kans om te leren

in eenvoud die siert zonder zeuren of
intelligentie want ruim in beweging van

dans in kadans
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De Polderse Cultuurkring vzw die in 2019 haar 60-jarig bestaan viert
nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse groepstentoonstelling.
Deze vereniging, die amateurkunstenaars en kunst- en
cultuurliefhebbers samenbrengt, liet de deelnemers werken rond het
thema ‘Zomer’.
Voor deze tentoonstelling brengen de kunstenaars weer een zeer
gevarieerde selectie aan werken samen.
Hoe de kunstenaars de zomer ervaren en naar kunst vertalen, kunt u
ontdekken in één ruimte waar deze themawerken samengebracht
worden.
Uit een variatie aan kunstvormen: schilderijen, foto’s, keramiek,
grafiek, beelden en glaskunst wordt getracht om een harmonisch
geheel te bekomen.
Meer dan één deelnemende kunstenaar is tevens Kappa-lid!
Opgelet: als je in je GPS het adres van Kasteel Ravenhof intikt (Oud
Broek 4), dan leidt je GPS je langs de verkeerde kant van Oud Broek
en kan je niet door.
Te volgen route vanaf A12 uitrit Stabroek: volg N111 tot kruispunt met
N11. Ga links ‘Ertbrandstraat’ tot op de grens met Nederland. Neem
links ‘Canadalaan’ die overgaat in ‘Oud Broek’. Na 650 m bereik je
Kasteel Ravenhof.
Sommige GPS-apparaten laten toe het knooppunt van Canadalaan
en Oud Broek te kiezen en leiden je dus wel in de goede richting.

berichtenbord
Polderse Cultuurkring

Groepstentoonstelling Polderse Cultuurkring
Ravenhof - Putte-Stabroek
24.08.2019 - 01.09.2019
Za en zo: 13.00u - 18.00u
Vernissage: 23.08.2019 om 20.00u
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Yolande Van de Weerd

In 1854 bracht de bekende violist Joseph Joachim (1831-1907), een
vriend van Johannes Brahms (1833-1897), een bezoek aan het
verzorgingstehuis te Endenich in de buurt van Bonn. Hier verbleef de
componist Robert Schumann (1810-1856) nadat hij door vissers uit
de Rijn werd gered toen hij trachtte zijn leven te beëindigen.
‘Ik breng ook lieve groeten van Clara,’ zei Joachim, ‘en Johannes
komt volgende week.’
Schumann glimlachte waardoor de grote droefheid even uit zijn ogen
week.
Het was zijn vrouw Clara in deze eerste weken verboden haar man
te bezoeken om hem niet op te winden in zijn verwarde toestand.
‘Laatste nacht,’ begon Robert, ‘kreeg ik een boodschap.’
‘Hoezo?’ vroeg Joseph.
‘Van Franz en Felix.’
Joachim begreep onmiddellijk dat hij Schubert en Mendelssohn
bedoelde.
De op 31-jarige leeftijd in 1828 overleden Schubert was het grote
idool van Robert. In 1838 ging hij op stap naar Wenen waar hij
Schuberts broer bezocht. Het werd een ware bedevaart. Samen
ontdekten ze de partituur van de fameuze ‘onvoltooide’ symfonie van
Franz.
Wat Mendelssohn (1809-1847) betreft, hij was vaak een helpende
hand om de nerveuze, soms onzekere Schumann te ondersteunen.
Felix, die door zijn voorname afkomst over invloedrijke relaties
beschikte bezorgde zijn vriend werk als dirigent zodat hij een vast
inkomen had. Robert was immers vader van zeven kinderen.
Maar het genie van Schumann en de grote twijfels aan zijn eigen
kunnen maakten het hem onmogelijk deze job regelmatig uit te

m
uz

ika
le

an
ek

do
te

s
Stemmen uit de hemel
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voeren. Hij verzonk meer en meer in een sfeer van geestelijke
verwarring.
In Endenich kwam de zon even door de wolken.
Robert zette zich aan de piano. Ontroerd luisterde Joachim toen
Schumann zijn nieuwe compositie voorspeelde. Zijn laatste?
‘Engelen met de muzikale stem van Schubert en Mendelssohn
fluisterden mij dit in,’ zei hij overtuigd.
De klanken toverden de treurige omgeving van de ziekenkamer om
tot een Aards Paradijs. Een wereld van verlossing, schoonheid en
grenzeloze liefde. Schumann varieerde het thema op de hem eigen
wijze, meesterlijk.
De ‘Geistervariationen’ werden pas in 1939 gepubliceerd. Historisch
is enkel de laatste variatie in Endenich geschreven en is dus letterlijk
de zwanenzang van het genie Schumann.
Musicologen zijn het erover eens dat het thema noch van Schubert,
noch van Mendelssohn is maar teruggrijpt naar het tweede thema
uit Schumanns eigen vioolconcert.

De psychiatrische kliniek te Endenich in de
19e eeuw
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André De Nys

Labiomista
te
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Sinds 6 juli 2019 zijn de poorten van Labiomista open voor het
publiek.
Dit prestigieuze initiatief van Koen Vanmechelen is in de eerste
plaats een ontmoetingsplaats waar kunst en wetenschap mekaar
versterken. Het is een biotoop die gedragen wordt door een
multicultureel en ecologisch gericht samenlevingsmodel, waar
grenzen worden afgetast om een positieve evolutie in ons
wereldbeeld tot stand te brengen. Bovendien is Labiomista ook een
plek waar wandelaars en kunstliefhebbers zich thuis kunnen voelen.
Het domein van de Zoo van Zwartberg - Genk, pakweg 24 hectare
groot, lag al twintig jaar braak.
Koen Vanmechelen investeerde, samen met de stad Genk en enkele
toeristisch georiënteerde instanties, zo’n dikke twintig miljoen euro in
de reconversie. De kunstenaar wil hiermee een nieuwe visie uitzetten
die iets in beweging kan zetten in onze leefwereld. Labiomista is
opgevat als een onderzoekcentrum waar gefocust wordt op een
harmonieus evenwicht tussen mens, plant en dier.
Het grootste gedeelte van het domein wordt voorbehouden voor de
wilde natuur. Het is de habitat van de levende kunstwerken. Je
maakt er kennis met de verschillende diersoorten die Vanmechelen
inspireren en die een essentiële rol spelen in zijn artistieke oeuvre.
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De ‘snake’ is een zwevend
platform van meer dan één
kilometer lang. Het is een
wandelpad in betonaggregaat
dat slingert doorheen het park
waar emoes, lama’s en
alpaca’s hun thuisbasis
kregen. Even verder houden
metersdiepe greppels rond-
zwervende struisvogels op
afstand.

Het gekende Cosmopolitan Chicken Project kreeg een centrale plaats
in het park.
Om een open en vrij gevoel tijdens de wandeling te bewaren werd er
gestreefd om zo weinig mogelijk afsluithekken en koterijen zichtbaar
te maken.
Labiomista is een plaats waar al wat leeft een gelijkwaardige plaats
krijgt toebedeeld. De droom van Vanmechelen is dat deze
harmonieuze microkosmos een inspiratiebron mag worden op
macroniveau. ‘La bio mista’ betekent immers: mengeling van leven!
Een brede diversiteit is een onvermijdelijk issue geworden in onze
samenleving. Dankzij de taal van de kunst wil Vanmechelen socio-
ecologische onderwerpen tastbaar en bespreekbaar maken.

The Snake

Labiomista
Marcel Habetslaan 50 - Genk
06.07.2019 - 03.11.2019
Di t/m zo: 10.00u - 17.00u
Park toegankelijk tot 19.00u (toegang tot 17.00u)
In oktober sluit de balie om 16.00u en het park om 17.30u
www.labiomista.be
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Lucien Denissen

A losing game

Poëzie is overal aanwezig in het leven, maar je moet ze herkennen.
Een kruiswoordraadsel reikt mij ‘ogenblik’ aan als tip. Een ervaren
puzzelaar vult dan al snel ‘tel’ in, maar dat is te kort om de lijn vol te
krijgen. ‘Seconde’ wordt meestal ingeleid met ‘tijdseenheid’. ‘Moment’
misschien? Enkele letters kloppen niet met de dwarsregels.
Uiteindelijk wordt het ‘ommezien’. Even nadenken. Leuk toch!
Ontroering! Dit poëtische woord waren we uit het oog verloren,
waarvoor dank.
Poëzie vind je al iets makkelijker in een artikel in krant of weekblad.
Over de regeringsvorming in Wallonië: ‘De klaproos verwelkt snel’
(titel dS). Of : ‘Het schone kan niet zonder het lelijke, geweld niet
zonder liefde. Die dualiteit stuwt ons voort. We streven naar geluk,
maar stél dat we eeuwig gelukkig zouden zijn, wat een verveling zou
dat zijn, jong?’ (filosofie van beeldhouwer Koenraad Tinel in Knack).
De verwachting wordt misschien nog groter als het over
liedjesteksten gaat. Hoewel, wat te denken van: ‘Breng die rozen
naar Sandra, ’t is misschien niet te laat…’: winkelpraatjes!
Af en toe lukt het dan toch, zelfs op het Songfestival, meestal een
oord van verkleedpartijen en onnozeldoenerij. Duncan De Moor, alias
Laurence, zong er ‘Arcade’. De tekst is vaag genoeg, en dus nog
enigszins vatbaar voor interpretatie door de lezer (sorry: luisteraar).
Net als voor poëzie, zijn er echter analisten die, mogelijk na een
interview, toelichting geven.
Het lied zou gaan over een soort aangenomen kinderloze tante (die
Duncan aanzag als haar ideale zoon), die verliefd gebleven is op de
man die haar verlaten had, tot in de dood (ze stierf op 40-jarige
leeftijd). ‘A broken heart is all that’s left’ zou daar dan op wijzen.
Het zou ook gaan over een kleine jongen in de grote stad, verliefd op
al wat er gebeurt, maar soms ook eenzaam. Duncan op de
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Rockacademie in Tilburg? ‘Please, carry me, carry me, carry me
home.’
Wat verder klinkt het dan: ‘Small-town boy in a big arcade. … How
many pennies in the slot?’. Een arcade is een soort speelhol waar je
geld in de automaat gooit om te gokken. Waarna het besluit komt:
‘Loving you is a losing game’. En die zin blijft natuurlijk hangen, zelfs
bij diegenen die met een glas wijn voor tv liggen, van IJsland tot in
Australië.
Men zou hier plagiaat kunnen achter zoeken. In 2006 al zong Amy
Winehouse ‘Love is a losing game’. Een mooi lied, en over de doden
geen kwaad, maar dat heeft niet de poëtische kracht van ‘Loving you
is a losing game’. Deze laatste zin is veel evenwichtiger: de twee
zinsdelen houden elkaar perfect in evenwicht dank zij het ritme in de
tekst; de alliteraties zijn gewoon genieten, zowel de L als de ing.
Dat maakt poëzie ook meestal onvertaalbaar: ‘Jou liefhebben is
verloren spel’ is een zinnetje als een ander, alleen de inhoud is
overgebleven. En die klinkt natuurlijk nogal fatalistisch, alsof
duurzame liefde niet meer bestaat. Is dat ongeloof kenmerkend voor
de huidige tijd en daarom herkenbaar voor de vele (jonge)lui, die
Nederland de zege bezorgden?
Na afloop had niemand daar bedenkingen bij. Je mag (terecht)
minderheden niet beledigen, maar de Liefde blijkbaar wel. Alsof liefde
slechts een game is dat altijd resulteert in losers?
Duncan wil blijkbaar zijn losing game kunnen afsluiten: ‘Get me off
this rollercoaster’. Hij houdt er een ontheemd gevoel aan over: ‘My
mind feels like a foreign land’. De ondersteuning van de esoterische
tekst door de gevoelvolle zang, af en toe zelfs met falsetstem, maakt
de poëtische uitstraling compleet.
Geef de Liefde een kans, geef poëzie een kans. In één ommezien
herken je de Ware.
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Agenda

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

Groepstentoonstelling Polderse Cultuurkring
24.08.2019 - 01.09.2019, Ravenhof - Putte-Stabroek
Zaterdag en zondag: 13.00u - 18.00u
Venissage: 23.08.2019 om 20.00u

20 jaar kunstgenot - 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 t/m zondag: 11.00u - 18.00u (toegang tot 17.00u)
Vernissage: 07.09.2019 om 10.30u
Matinee: 15.06.2019 om 14.00u

Ook Kappa 'zit' op facebook...
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colofon
Kunstplatform KAPPA vzw

een kunstenaarscollectief voor de regio Noord-Antwerpen
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Voorzitter: Ivan Janssens, Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren
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Secretaris: Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
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