
Kunstplatform Kappa 
Overleg YES!  2 maart 2020 20u - Lokalen Jes Ekeren  

Aanwezig: Marc Daneels, Lucy Leger, Annie Janssens, Maria Peeters, Gerre Daneels, Mieke De 
Bruyne, Jeanine Van Durme, Kathleen Van Hul, Karin Peeters, Christel Rapier, Mieke Jacobs, 
Winnie Lemmens, Annemie Van Dorpe, Art-uur – Veerle Boets, Martine Mariën, Werner Paenen, 
Dirk Wouters, Erik Simons, Rob Spitaels, Ignace Bosch, Ingrid Van Giel, Riet De Bakker, Jacques 
Raemaekers, Jan Daneels, Madeleine Nieuwlaat en Ivan Janssens

Venontschuldigd: Benjamin Verdonck, Christel De Vrij, Augusta Couilliandre, Patricia Rillaers, 
Brigitte Ryckaert, Hedwig Verheyen en Jeannine Geertsen, Thias Jeugdmedewerker Jes en Eva 
Buurtwerking.

Agenda:
1. Bespreking thema van de tento (2 tot 18 oktober 2020)
2. Waar is iedereen mee bezig, hoe ver staan we
3. Inrichting van de ruimtes: wordt later in het project opgenomen
4. Garages: kunnen later op de avond bekeken worden 
5. datum volgende samenkomst

1. Thema:
Project is gestart vanuit de achteruitgang, teloorgang, verval van het garagecomplex Rozemaai en 
wil een nieuw geluid laten horen/ laten zien; hoop voor de toekomst.
Door curator/inspirator Benjamin Verdonck werd het containerbegrip 'de sacoche of draagzak' van 
Ursula Le Guin geponeerd; naar de garages kunnen we ook kijken als zijnde een 'drager' of 
'verpakking' waarvan de inhoud van belang is; 
Verder werden door Benjamin twee boeken voorgesteld (titels terug te vinden op de Kappawebsite) 
die rond ecologie en klimaatopwarming gaan. Zijn voorstellen zijn bedoeld als achtergrond en als 
steun te interpreteren, zijn zeker niet dwingend bedoeld. Iedere kunstenaar is vrij te kiezen wat hem 
het beste bevalt, waar hij/zij de meeste affiniteit mee heeft.  

2. Ondertussen zijn 24 voorstellen ingediend voor in totaal 30 werken waarvan 20 ruimtelijk. 

De voorstellen: 
- Marc Daneels; werk tegen de muur; 3D miniatuurvoorstelling van doorsnede ring van Antwerpen; 

met tunnels, luchtkokers, winkelstraat; materiaal isomo;

- Annie Janssen: 1) plant een 'trap van de hoop' met schoendozen die aan de pilaren zullen worden 

bevestigd richting het bovenlicht, de hoop. 2) uit kippendraad een grote "sterke vrouw' met schild;

- Maria Peeters: aquarel in vier kleuren, de vier seizoenen op waterafstotend karton; 

- Gerre Daneels: wil de garage opfleuren met kleurige tasjes;

- Mieke De Bruyne: werk rond de stijgende zeespiegel en de grote zeedieren, bvb. de

kolossale inkvis, materiaal textiel;

- Jeanine Van Durme: werk in zwart/rood - bamboe;

- Kathleen Van Hul: keramieken pot / wil samenwerken met de jongeren;

- Karin Quintin: volgt idee Le Guin, vervuilende containers in zee worden autonome ecosystemen;

duikboten in papierporselein;

- Christel Rapier: vervolg van Fort E, grote kuip water met 'survivors', de final odyssee;



- Mieke Jacobs: kleur op de muren, binnen event. buiten; ontstaat ter plekke;

- Winnie Lemmens: 1) installatie met banners wit/zwart 2) de container als kunstobject, kunst als 

afval (beeld in vergaan hout);

- Annemie Van Dorpe: waardevolle karaktervolle bomen: werken in acryl op geprepareerd karton

- Art-uur: pad van hoop in zand, event. blotevoetenpad; wordt heel

groot met witte plastiek zakken in de hoogte;  

- Werner Paenen: heeft nog geen duidelijk project; 

- Dirk Wouters: behoefte aan structuur, wil twee uitgebrande

autowrakken in de ruimte plaatsen, gebruik van de omgeving met

input van pompoenen en aardappelen. 

- Erik Simons: nog geen project;

- Rob Spitaels: installatie met nagels op een plaat, ritmiek en kleur;

- Ignace Bosch: over de kunst, verleden heden toekomst of toen nu en straks; 

- Ingrid Van Giel: inspiratie is de kapotte ondergrond in de garage, wil kersenbloesems creëren;

- Riet De Bakker: focus op verval en vergankelijkheid en schoonheid, drie hekken met gedichten;

- Jacques Raemaekers: 1) raket van vier meter hoog met bewegende astronauten (weerhouden 

Europaproject) 2) indien mogelijk: LPG of Lost Plastic Giant

- Jan Daneels: 1) over kiezen en niet kiezen, de ezel van Buridanos die omkomt van honger tussen 

twee hooischelven 2) indien mogelijk: abstracte fotoreeks van de buurt;

- Ivan Janssens: twee werken uit beton; hoofden op ware grootte die uit het beton komen; 

4. Bezoek aan de garages voor de geïnteresseerden.

5. Datum volgende vergadering: begin juni, wordt bepaald na overleg met Benjamin V. 

Verslag: Madeleine Nieuwlaat
3 maart 2020


