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Letter Tien in december 2019
Marianne Nieuwinckel
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Winter: de natuur draait op een lager pitje en verstilt. Dieren gaan in
winterslaap, bomen hebben hun blaadjes laten vallen om energie te
sparen en kale landschappen nodigen uit tot bezinning.
Innerlijke stilte die nodig is om van poëzie te kunnen genieten… En
laat ‘poëzie’ nu net ruimschoots aan bod komen in deze Letter Tien!
Er is een gedicht van Rita Verbist en Guy van Hoof stelt zijn nieuwe
dichtbundel voor. Zelfs in Yolandes muzikale anekdote en in de
column van Lucien komen dichters aan bod. En ontdek in dit
magazine waarom we trots mogen zijn op Riet, die ons elke editie
voorziet van een haiku.
André nodigt ons dan weer uit om even stil te staan bij het feest van
Sinterklaas: zijn rubriek ‘Over het goede, het ware & het schone’ is
altijd de moeite waard.
Wim wijst ons weer op enkele cultuurplekjes die ‘de moeite’ zijn. Bij
deze graag nog eens een oproep aan alle Kappa-leden om in enkele
woorden je enthousiasme over een culturele ontdekking door te
sturen naar de eindredactie (zie de colofon achteraan in dit boekje).
We zullen je bijdrage graag opnemen in een volgende editie!
We nodigen iedereen ook uit om zijn of haar lidmaatschap te
hernieuwen. Dat gaat gemakkelijk door gebruik te maken van het
bijgevoegde overschrijvingsformulier. Je verliest heel wat als je je
lidgeld niet tijdig stort, want… al draait de natuur op een lager pitje,
Kappa doet dat zeker niet! Lees in deze Letter Tien wat er alvast
geprogrammeerd staat voor 2020 en bereid je voor op een
goedgevuld en spannend artistiek nieuw jaar!
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bijde
coverHet MAC’s presenteert dit najaar een groepstentoonstelling waarin elf

hedendaagse kunstenaars met uiteenlopende achtergronden bij
elkaar gebracht worden in het teken van het onzichtbare.
In de eerste plaats werden werken geselecteerd die een
rechtstreekse band hebben met mythologie of het mystieke, zoals de
tekeningen die Ricardo Brey wijdt aan Dante’s Inferno. Een ander
voorbeeld zijn de wassen relikwieën van schilder José María Sicilia,
die pagina’s bevatten uit het manuscript van het ‘Geestelijk Hooglied’
van de Spaanse mystieke dichter Johannes van het Kruis.
Een tweede thema is alchemie en de inherente zoektocht naar
spiritualiteit door de transformatie van metalen. En door de
presentatie van een wassen beeld van Mario Merz zijn de inzichten
van Joseph Beuys en zijn utopie van de ‘terugkeer naar een
herbetoverde natuur’ niet veraf.
Tot slot is het voor deze tentoonstelling niet meer dan evident om het
onlosmakelijke verband te belichten tussen het zichtbare en het
onzichtbare. De ‘clair-obscur’ landschappen van Jean-Marie Bytebier
illustreren deze verbondenheid, die al van oudsher deel van de
schilderkunst is.
De titel van de tentoonstelling is afkomstig van Rainer Maria Rilke’s
bijenkorfmetafoor. De Duitse dichter vergeleek in een brief zijn werk
met dat van bijen – de link met het atelier als ‘bijenkorf’ is snel
gelegd.

De Bijen van het Onzichtbare

De Bijen van het Onzichtbare
MAC's - Site van Grand Hornu

29.09.2019 - 12.01.2020
Di t/m zo: 10u00 - 18u00

Gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari
www.mac-s.be

Cover: José Maria Sicilia, Manuscrito de Sanlùcar
de Barrameda (1995)

Copyright Sabam, Brussels
Photo: Philippe de Gobert
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Joseph Sassoon Sema
André De Nyste
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Joseph Sassoon Semah (1948) ziet het levenslicht in Irak als
kleinzoon van de Joodse opperrabbijn in Bagdad. Als Joseph twee
jaar is worden hij en zijn ouders, samen met 125.000 Iraakse joden
verbannen naar de pas opgerichte staat Israël. De
grootvader/opperrabbijn weigert de verhuis naar ‘het beloofde land’.
Tot zijn dood in 1971 blijft hij in Bagdad prediken over vrede tussen
jodendom, islam en christendom.
Joseph groeit op en komt terecht in de Yom Kippur oorlog (1973).
Enkele jaren later, getraumatiseerd en moegestreden in de
Israëlische oorlogsvoering, verlaat Joseph Tel Aviv. Via Londen,
Parijs en Berlijn belandt hij uiteindelijk in Amsterdam.
In de tentoonstelling in Sittard reflecteert Sassoon Semah over zijn
culturele erfenis in de steden Bagdad, Jeruzalem en Amsterdam.
Deze steden waren van
oudsher gastvrije en
verdraagzame toevluchts-
oorden. Maar hoe kijken we
daar vandaag tegenaan?
Eén feit is voor Joseph zeker:
een balling vindt nooit een plek
waar hij zich echt thuis kan
voelen.
En om zijn gevoelswereld te
kanaliseren legt Sassoon
Semah zich toe op het
kunstenaarschap.
De onderlinge verbondenheid
van joden, moslims en
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christenen vormt ook vandaag nog één van de belangrijkste aspecten
in zijn artistieke oeuvre. Het gedachtegoed van de grootvader leeft
verder in de kleinzoon.
Zijn poëtische sculpturen, installaties en tekeningen staan in het
teken van herinnering en tolerantie.
Je kan de kunstwerken deze winter ontdekken in het museum De
Domijnen en op andere plaatsen in Sittard, waaronder meerdere
kerken en de voormalige joodse begraafplaats.
Je wandelt langs grote tafels met een gebouwtje erbovenop, en ook
eentje eronder. Bladzijden vol geschreven met Hebreeuwse teksten
worden gedeeltelijk overschilderd. Op de grond liggen wandelstokken
en sculpturen van honden die mekaar verslinden, hazen, muizen,…
Intrigerend werk dat niet altijd even toegankelijk is, maar zonder
twijfel steeds zwanger van betekenissen.
Een deel van zijn ethisch gedragen artistiek werk bestaat uit het
kritisch lezen en herinterpreteren van het werk van andere

kunstenaars. Zo vind je onder
meer referenties naar Malevich,
Barnett Newman, Joseph Beuys
en vele anderen. Sassoon
Semah maakte ook een reeks
werken over de tweedaagse
ontmoeting tussen de Duitse
filosoof Heidegger (die zich in
1933 bij de nazi’s aansloot) en
de dichter en Holocaust-
overlever Paul Celan.
‘Being Touched by an Angel
Just Before Birth’ is de titel van
het kunstproject in Sittard. De
one-liner refereert naar een
verhaal uit de Talmoed. De
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engel Lailah kiest een ziel in het paradijs en geeft deze de opdracht
om plaats te nemen in een menselijk embryo. Lailah draagt zorg voor
het ongeboren kind in de baarmoeder en ze verstrekt de foetus alle
kennis en ervaring die door een mens kan verworven worden.
Vlak vóór de geboorte maant Lailah het kind aan tot stilte. De engel
raakt hierbij de bovenlip van het kind aan zodat er een hazenlip
ontstaat. Op hetzelfde moment verdwijnt alle wijsheid die het kind
verwierf.
Het is onmiskenbaar dat Sassoon Semah ons wil laten nadenken
over het verlies van gezond verstand en de chaos die hierdoor is
ontstaan in de twintigste-eeuwse na-oorlogse wereld.

Joseph Sassoon Sema -
Being Touched bij an Angel Just Before Birth
Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen - Sittard (NL)
20.10.2019 - 16.02.2020
Di t/m zo: 11u00 - 17u00
www.dedomijnen.nl
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Er is een nieuwe dichtbundel uit van Kappa-lid Guy van Hoof. ‘De
man die (altijd) terug kwam’ is zijn tiende bundel en bevat uitsluitend
jazzgedichten.
Deze 35 gedichten ademen de sfeer van de hoogdagen van de
jazzmuziek en Guy schrijft over o.m. John Coltrane, Cannonball
Adderley, Miles Davis, Bill Evans, The Modern Jazz Quartet,
blueszangers, Horace Silver, The Jazz Messengers, McCoy Tyner,
Art Pepper, Lee Morgan en de onverwoestbare Chet Baker naar wie
de titel verwijst. Gedichten die het ritme volgen maar ook de
persoonlijkheid van de muzikanten benadert, die hadden te kampen
met allerhande verslavingen.
In een nawoord maakt hij duidelijk hoe hij tot het beluisteren van en
schrijven over jazz is gekomen, verwijst naar films waarin jazz een
rol speelt alsmede naar zijn samenwerking met kunstenaar en
fotograaf Paul Turkry die een sprekende (of muzikale) afbeelding
maakte voor de cover.
De bundel telt 68 pagina's en kost 18,95 euro. Iets voor de
feestdagen?

berichtenbord
Guy van Hoof - poëzie

Afbeelding cover:
Paul Turkry

Van Hoof, G.
De man die (altijd) terug kwam.

Antwerpen: De Vries - Brouwers
hoof.guy.van@skynet.be
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Louwke Poep
Ivan Janssens
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Macht en onmacht, verdriet en troost, kracht en hoop

Op 8 mei 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Tweede
Wereldoorlog werd beëindigd. Een moeizame wederopbouw kon
beginnen in een wereld in puin met miljoenen doden. Kappa wil een
kunstproject organiseren over macht en onmacht, verdriet en troost,
kracht en hoop.
‘De treurende moeder’ tegenover het oud-gemeentehuis in Kapellen,
beter bekend als Louwke Poep, veruiterlijkt de droefheid en het leed.
De tentoonstelling gaat door op zaterdagen 9 en 16 mei 2020 en
zondagen 10 en 17 mei 2020, telkens van 11u00 – 17u00 in Expog,
Kapellen. De vernissage vindt plaats op vrijdag 8 mei 2020 om
20u00.
Voor deelname aan deze tentoonstelling moet je inschrijven vóór 29
maart 2020 bij Jeannine Geertsen, jeannine.geertsen@skynet.be,
Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen, tel. 0032 486 56 52 53.
Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulier hiernaast.
Er kunnen maximum 3 werken per kunstenaar tentoongesteld
worden. Als er onvoldoende plaats is, wordt het aantal werken per
exposant verminderd. De beeldende werken mogen nog niet
tentoongesteld zijn. De deelname in de onkosten van de
tentoonstelling bedraagt 10 euro per kunstenaar. De exposanten
dienen ook lid te zijn van Kappa.
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Een nieuw thema voor 2020
Yolande Van de Weerd
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‘Louwke Poep’ wordt het
standbeeld ter ere van de
oorlogsslachtoffers in Kapellen
genoemd. Naar de vrouw die
model stond bij de beeldhouwer
THEO BLICKX (1875 – 1963).
De eigenlijke naam is
‘Treurende moeder’. Theo
Blickx (geboren in Mechelen)
bleef, ondanks zijn groot talent
en zijn inventief werk, ten
onrechte een schaduwfiguur in
de kunstwereld. Een van zijn
leerlingen was niemand minder
dan Rik Wouters, die bij Blickx
lessen in schetsen en
boetseren volgde.
Op de begraafplaats van Kapellen staat de beeldengroep ‘Vaders
einde’; een werk dat eveneens een bewijs vormt voor Blickx’ gave
om een ‘zinnebeeld’ te scheppen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ‘Louwke Poep’ beschadigd.
Het beeld werd nadien niet onmiddellijk gerepareerd. Het monument
verloor hierdoor aan artistieke waarde maar werd in de jaren na de
tweede wereldbrand een symbool tegen oorlog en geweld!
Pas in 2016 werd, met mortel, een restauratie doorgevoerd.
Oorlog tegenover vrede!
Geluk tegenover verdriet. Zwart tegenover wit!
Tussen deze uitersten zijn er duizend schakeringen die niet pal
tegenover elkaar staan maar in elkaar vervagen en vervloeien. Dit
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middenveld is de arena waar het leven zich afspeelt. Hier vecht men
tegen het noodlot, het toeval en, noodgedwongen, soms ook tegen
medemensen.
Nijd en onverschilligheid zijn staalharde tegenstanders.
Zonder bondgenoten is het gevecht meestal bij voorbaat verloren.
Maar niet altijd…
Eén woord volbrengt soms meer dan boeken vol geleerde spreuken.
Eén handgebaar, hoe aarzelend ook, opent een wereld van
mogelijkheden.
Vriendschap, haat!
Oorlog, vrede!
Contrasten!

haiku

van riet

koopzondag -
duiven pikken het strooigoed

van sint en pieten
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Met een zucht
Rita Verbist
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met een zucht

als flikkerend dwaallicht in het donker,
als suizende sterren door 't heelal,

als dansende zweefvlieg door de lucht,
zo vlijt zich de engel tenslotte op een wolk,

met een zucht.
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In de Verwerijstraat in Middelburg, vlak bij de Oostkerk, vind je
Stichting Padma. Daar stellen drie Nederlandse vrouwen hun
viltkunst tentoon. Verwonderlijk toch wat je met vilt kunt doen. Zo’n
30-tal gevarieerde kunstwerken lieten me met open mond genieten
van de fijnzinnige kleurschakeringen in reliëf...
Pakhuis 22 (om de hoek) sla ik nooit over - de uitermate authentieke
ruimte met beeldhouwwerk en schilderkunstwerken van
respectievelijk de eigenaar + gastexposant...!
Open zondag 1 december (kunst- en cultuurroute Middelburg); dan
zijn ook de viltkunstenaressen zelf aanwezig in Padma.

www.padma.nu
www.onnojongewaard.nl

In de Verwersstraat nr. 73 in ’s Hertogenbosch heb ik met
verwonderde verbazing lang rondgelopen om de unieke kunstwerken
te bekijken van Noord-Canadese kunst!
Prachtig afgewerkt schilderwerk met diepgaande verbeeldingen!
Modern en authentiek tezamen!
Deze galerij ligt zo’n 100 m voorbij het Noord-Brabants Museum.
Gratis toegang van woensdag t/m zaterdag.

www.moedhart.com

de
m

oeite
Viltgevoel en meer

Wim Haazen

Moedhart Gallery
Wim Haazen
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Nel Aerts
André De Nyste
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Zin in een verrukkelijk kookrecept? Een stoofpotje ‘Nel Aerts’ bereid
je als volgt:
Pers het sap van een handvol cartooneske Herr Seele taferelen.
Voeg enkele blaadjes verhalende Fred Bervoets toe.
Meng met een flinke dosis bezieling en levensvreugde.
Breng op smaak met een snuifje archetypische Thé Van Bergen.
En laat alles een nachtje trekken in de relativerende humor van
Walter Swennen.
Warm opdienen in M Leuven met een pikant Nel Aerts sausje. Laat
het smaken!
Ongedwongen speelse vrijheid is het eerste wat in je opkomt als je
oog in oog komt te staan met het werk van de in Antwerpen
wonende Nel Aerts (1987).
Haar suggestieve beeldvorming wordt geïnspireerd door een doelloos
verwijlen en verdwijnen in het dagelijks leven. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de vrouw prominent op papier en canvas verschijnt.
Wat krijgen we te zien?

Een tevreden vrouw vóór een
schildersezel… een eenzame dame op
een barkruk aan de toog… een
lachende vrouw met champagneglas in
een king-size bad… ‘Lady Teardrop’
die tranen met tuiten weent in de
gietende regen…
‘Artist Desk’ toont een vrouw die een
opstandige vuist maakt. Ze wordt

Goodbye for now (2011)
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geflankeerd door een schildersborstel en een fles jenever. Een
hand… die kom je wel meer tegen. Soms is het een hulpzoekende
hand of een misnoegde vuist. Soms is het een metafoor voor
machtsvertoon. Op een ander werk vind je dan weer een hand die je
uitwuift of vaarwel zegt.
Al deze tableaus wekken het vermoeden dat we te doen hebben met
een autobiografisch oeuvre. Maar Nel Aerts heeft ook aandacht voor
haar omgeving. Kleine gekke kereltjes, die vaak ontstaan vanuit
droedels, reflecteren over de gevolgen van tegenstrijdigheden. Ze
roken en drinken, ze zwelgen in verdriet en eenzaamheid, ze zijn
kwetsbaar, maar tegelijkertijd zijn ze ook vaak grappig. Nel schildert
zonder complexen, alsof het een spontaan experiment is. Nochtans
is haar werk gestructureerd en weloverwogen opgebouwd. Op die
manier wordt haar kunst een uitnodiging om met meer goesting in ’t
leven te staan, ook al komt er tussendoor een minder aangenaam
kantje om de hoek kijken.
In recent werk gebruikt Aerts meer en meer lapjes textiel in haar
schilderijen. Er ontstaan collages die de textuur van de olieverf
doorbreken en die het werk een uiterst persoonlijke toets geven.
In de tentoonstelling in M Leuven worden alle hierboven beschreven
tragi-komische figuren geflankeerd door stapelsculpturen die ze
‘Waddle Works’ als titel meegeeft. Met soepkommen, kokosnoten,
schaaltjes en bekertjes vormt ze objecten die in wankel evenwicht
een proces van mogelijk falen suggereren.
Aan de hand van een kleurrijke surrealistische beeldtaal nodigt Nel
Aerts ons uit om even stil te staan bij haar complexe universum, een
wereld met een lach en een traan, een wereld die relativeert en
troost.

Nel Aerts - The Waddleshow; a counteract
M Museum - Leuven
25.10.2019 - 15.03.2019
Ma, di, vrij, za, zo: 11u00 - 18u00
Do: 11u00 - 22u00
Woe: gesloten
www.mleuven.be
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Franz en Wilhelm
Yolande Van de Weerd
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In 1821 schreef Franz Schubert
(1797-1828) zijn onsterfelijk lied ‘Der
Erlkönig’ op een tekst van Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832).
De zeer bescheiden jonge componist
leefde eenvoudig en was werkzaam.
Waardering genoot hij enkel in de
beperkte artistieke kring van zijn
vrienden. Met hen organiseerde hij
muzikale bijeenkomsten die we nu
‘Schubertiades’ noemen.
Enkelen onder hen besloten, zonder
medeweten van Franz, een
exemplaar van ‘Der Erlkönig’ samen
met de muziek van Schubert te
verzenden aan de grote Goethe. Het verwachte resultaat bleef uit.
Beter gezegd, er kwam geen enkele reactie. Herr von Goethe was
blijkbaar niet geneigd zich met deze ‘kleinburgerlijke’ kringen in te
laten. Maar het voorval bewijst tevens dat de bekende schrijver
weinig interesse had voor muziek.
En dan te bedenken dat dit lied nu over de hele aardbol bekend is en
tevens een voorbeeld is voor geniale toonzetting van een tekst. En
dat, ondanks het onmiskenbaar groot belang van Goethe in de
literatuur, zijn naam in verschillende landen amper zou
doorgedrongen zijn zonder Schubert!
Voor zijn liedercyclus ‘Winterreise’ baseerde Schubert zich op de
gedichten van Wilhelm Müller (1794-1827). Deze romantische dichter
ontwapent door zijn eenvoud van stijl. De gedichten krijgen door de

Franz Schubert
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toonzetting van Schubert een
diepgang die ze tot één der mooiste
liedercycli ooit geschreven maakt.
Het laatste gedicht, ‘Der Leiermann’
gaat over een straatmuzikant (een
lierdraaier) die tot een
verpersoonlijking van de dood wordt.
En het noodlot slaat toe. Zowel Müller
(1827) als Schubert (1828) overlijden
kort na de voltooiing.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
was het grote idool van Schubert. Al
leefden ze tijdelijk beiden in Wenen,

ze kenden elkaar niet persoonlijk. Toen de muzikale reus Beethoven
op 26 maart 1827 overleed was Schubert reeds langer ziek en
straatarm.
Hij liep, samen met verschillende andere kunstenaars, diep bedroefd
achter de lijkwagen.
Na de uitvaart sprak hij de nooit vergeten woorden: ‘Zo treurig, wie
zal de volgende zijn?’
Het was Franz Schubert zelf die slechts twintig maanden later, op
amper éénendertigjarige leeftijd ten grave werd gedragen.

Wilhelm Müller
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Bestaat Sinterklaas?
André De Nys
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Bestaat Sinterklaas? Hier is alvast al geen discussie over, tenminste
als je ouder bent dan acht.
Maar ik ken een gezin waar de ouders besloten hadden hun
kinderen niet voor te liegen en ze dus niet in Sinterklaas te doen
geloven. Anderzijds wilden ze hun kinderen het plezier van het
Sinterklaasfeest niet onthouden. Daarom verkleedde vader zich in
Sinterklaas waar de kinderen bij stonden. En zie, naarmate vader
transformeerde in Sinterklaas groeide de magie bij de kinderen.
Toen na afloop de vader weer vader werd, liepen de kinderen op
hem toe en riepen: ‘Papa, weet je wat? Sinterklaas is hier geweest
en… ' Voor kinderen is het blijkbaar niet nodig om in het bestaan van
Sinterklaas te geloven om aan de magie ervan deel te nemen.
‘Bestaan’ is in onze cultuur heel belangrijk. Het Sinterklaasritueel
waarbij kinderen van acht uitgelegd wordt dat Sinterklaas niet echt
bestaat en dat het mama en papa zijn die de cadeautjes leggen, is
een manier om jonge kinderen het verschil aan te leren tussen
bestaan en niet bestaan.
Maar, zoals gezegd: bestaan en ‘in iets geloven’ zijn dus echt niet
nodig om aan het wonder ervan deel te nemen. En dat mag je veel
breder interpreteren dan de Sinterklaasfiguur!
Wij westerlingen willen echter o zo graag alles personifiëren. Zo
wordt de rechtvaardigheid omgezet in Vrouwe Justitia, geblinddoekt
en met een weegschaal. De dood wordt verpersoonlijkt door een
zwarte mantel en een zeis.
We personifiëren zelfs de zon als we zeggen dat ze ’s ochtends
opkomt en ’s avonds ondergaat. In werkelijkheid doet de zon
helemaal niets.
Het is voor ons vaak moeilijk te begrijpen dat andere culturen daar
niet wakker van liggen.
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Volgend jaar in oktober organiseert Kappa in het garagecomplex in
de Rozemaai Ekeren aan de Ferdinand Verbieststraat het
kunstevenement YES! gedurende 2 of 3 weekends.
Met dit rauwe, vervallen gebouw dat toch nog altijd indrukt maakt,
daagt Kappa de kunstenaars uit. Deze overdekte autostaanplaats
meet maar liefst 50m x 35m en is eigendom van de sociale
woningmaatschappij Woonhaven.
Het is aan de kunstenaars om deze ruimte opnieuw te laten leven,
om in dialoog of contrast creatief te zijn. Om vanuit het verval en de
vergankelijkheid de inventiviteit en kracht alle kansen te geven. Ook
niet-beeldende kunsten komen aan bod. YES!
Een extra-uitdaging voor de kunstenaars is de dialoog met de buurt.
De start van het project werd gegeven op zaterdag 16 november met
een bezoek aan het garagecomplex. Meer dan 40 geïnteresseerden
waren aanwezig! Het is nu aan hen om een idee uit te werken. Op
de tweede ontmoeting op dinsdag 14 januari om 20u in de zaal JES,
Herman Vosstraat 1a, 2030 Antwerpen staan deze ideeën centraal.
Info over je idee stuur je voor 29 februari naar Jeannine Geertsen,
jeannine.geertsen@skynet.be, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen, tel.
0032 486 56 52 53. Gewoon een A4-tje of minder.
Daarna werk je je idee uit tot een concreet voorstel. Dit bezorg je
voor 31 mei.
De kunstenaars staan in voor de plaatsing van de kunstwerken. Ze
staan ook in voor de permanentie tijdens de openingsuren (3 of 2
dagdelen).
De werken mogen nog niet tentoongesteld zijn. De deelname in de
onkosten van de tentoonstelling bedraagt 20 euro per kunstenaar. De
exposanten dienen ook lid te zijn van Kappa. Maximaal 3 werken
kunnen tentoongesteld worden. Als er onvoldoende plaats is, wordt
het aantal werken per exposant verminderd.
Na Fort E maken we er samen opnieuw een topproject van! YES!

vooruitblik
YES!

Ivan Janssens
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Riet De Bakker - poëzie
in

de
pr

ijz
en

Grenspark Kalmthoutse Heide maakte op 27 oktober ll, tijdens de
Dag van de Stilte, de laureaten bekend van een schrijfwedstrijd. De
opdracht was: ‘Breng je persoonlijke beleving van natuur en stilte in
ons stiltegebied onder woorden.’
Uit de 372 inzendingen werden 10 laureaten bekroond, drie uit
Nederland en zeven uit Vlaanderen.
Kappa-lid Riet De Bakker uit Kalmthout werd met voorsprong de
grote winnaar van de wedstrijd.
Haar gedicht weet heel mooi de sfeer van het stiltegebied te vatten.
Veel beter dan lange teksten over het belang van stiltegebieden,
beantwoordt haar gedicht in zeven regels heel sterk aan de essentie
van de opdracht. Proficiat, Riet!

kom, wenkt de stilte
ik wieg je woorden wakker
weeg de zwaarte, leg die

te drogen tegen de scherpe scheuren
onder het uitgedroogde ven – ik wikkel

je in geuren en draag je traag terug
het ruime landschap in

riet de bakker
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We vermelden graag nog dat dit niet de enige wedstrijd was dit jaar
waar Riet De Bakker in de prijzen viel: in het voorjaar won ze de
derde prijs in een wedstrijd van haikukern Brabant (Dilbeek) die
onder het thema ‘duurzaamheid’ liep.
Eveneens brons behaalde ze in het najaar met een wedstrijd
ingericht door Haiku Kring Nederland waarbij de opdracht bestond uit
het schrijven van een haikusuite. In een suite worden haiku’s, die
apart kunnen bestaan, bijeen geplaatst zodat ze elkaar versterken in
een reeks.

Riet ontvangt haar prijs in Kalmthout uit
handen van jurylid Frank Focketyn
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Graffiti: een uitdaging voor jou?
André De Nysop

ro
ep

Zilverheem is de parochiezaal van ’t Zilverenhoekske –
Antwerpsesteenweg 212, Kapellen.
Achter de feestzalen vind je een tuin met petanquebanen, een groot
terras en een loods die als bergplaats gebruikt wordt.
Verleden jaar begeleidde Ivan Janssens de leerlingen van het
schooltje aan de overkant van de straat. Samen realiseerden ze een
graffiti-muur tegen de achtergevel van het gebouw (zie foto).
Voor de zomermaanden 2020 plant Zilverheem deel twee van de
verfraaiing van de tuininfrastructuur. Op de planning: een tweede
muurschildering, deze keer op de muren van de loods in de tuin.
Breedte van de muur = pakweg 10 meter. Hoogte van de muur =
1,9 meter (voor dit project komen er geen hoge ladders aan te pas).
Jammer genoeg moet Ivan voor dit nieuw project passen…
Zilverheem is dus op zoek naar een kunstenaar die de kinderen van
het zesde leerjaar wil begeleiden om ook deze muur te beschilderen.
Leuke uitdaging, zeker als je weet dat ook de garagepoort en de
ramen van de loods mee in de kleur mogen gezet worden. De ganse
muur mag als één vlak beschouwd worden.
Ben jij de creatieveling die deze uitdaging wel ziet zitten, geef dan
effe een seintje en we brengen je graag in contact met de leiding van
Zilverheem .
André De Nys - 03 605 36 93 - denysandre@gmail.com
Ivan Janssens - 0496 55 77 88 - janssens.ivan@telenet.be
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Er bestaat een lange traditie van kunstenaars voor wie tekst en
beeldende kunst onafscheidelijk zijn. Het Griekse woord EKPHRASIS
staat voor de relatie tussen woord en vormgeving.
De eerste beroemde ekphrasis dateert uit de Griekse oudheid. In de
Ilias beschrijft Homerus het schild van Achilles op zo’n kleurrijke
manier dat er een krachtige visualisatie ontstaat.
Van hieruit is het maar een kleine stap naar de beeldende
kunstenaar die zijn inspiratie vindt in de literatuur. En nog één korte
tramrit verder brengt ons naar Villa Empain, waar de verschillende
kruisbestuivingen tussen woord en beeld bijeengebracht werden in
een groepstentoonstelling met veertig hedendaagse kunstenaars.
De relativerende kribbels van Ben Vautier kregen een plaats naast de
conceptuele doordenkertjes van Marcel Broodthaers.
Het artistieke krullen-handschrift van Thierry De Cordier gaat op zoek
naar spirituele verdieping. Perfect hierbij aansluitend wordt het
nonchalante geheimschrift van Cy Twombly getoond, naast het
onleesbare alfabet van Christian Dotremont.
Fred Eerdekens toont hoe een plant de muze werd van zijn
poëtische lichtkunst. Terwijl Jaume Plensa je laat wegdromen in een
wolk van letters. En dit mag je letterlijk nemen. Zijn werk is een
symbiose van een uiterst vluchtige, verglijdende nevelmassa met het
meest standvastige en onwankelbare wat er bestaat: het woord!

tentotip
Ekphrasis

André De Nys

Ekphrasis - Het schrift in de kunst
Villa Empain - Brussel
24.10.2019 - 09.02.2020
Di t/m zo: 11u00 - 18u00
www.boghossianfoundation.be

Mounir Fatmi - Union Impossible
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Wist u het al? Kappa wordt volgend jaar ontbonden!
U hebt meteen door dat dit fake news is: Kappa heeft het eeuwig
leven, daar twijfelde u niet aan, toch? Nochtans worden we om de
oren geslagen met desinformatie, verhuld als nieuws.
De bron van nepnieuws kan zowel de zogenaamde journalist zijn, die
geruchten over celebrity’s wat graag publiceert in zijn (roddel)blad,
maar ook de aandachttrekker die zichzelf promoot via sociale media,
desnoods met verzinsels. Intussen is fake news ook het gemakkelijke
verweermiddel van wie zijn positie bedreigd voelt door een of ander
mediabericht. Donald Erdogan weet er alles van.
Dit sfeertje van ongeloof, wantrouwen bijna, heeft kranten verleid tot
de nieuwe rubriek ‘onwaar, gedeeltelijk (on)waar of waar?’. Als ze
geen tijd hebben om nieuws-heet-van-de-naald te checken,
hernemen ze enkele dagen later hun uitgesteld waarheidsonderzoek,
maar zelfs dan krijg je als nuchtere lezer soms de indruk dat ze
bepaalde feitjes minimaliseren.
We kunnen in deze column moeilijk de grote vraagstukken van deze
tijd uitklaren, maar misschien is het interessant even na te gaan of
lang ingeburgerde waarheden al dan niet stand houden.
Publius Ovidius Naso, één van de topdichters tijdens het imperium
van Caesar Augustus, liet ons liefdespoëzie na, die zo losbandig was
dat hij door de ethisch orthodoxe keizer in 8 n.C. verbannen werd
naar Tomis (nu Constanza in Roemenië). Toch zijn uitspraken van
hem universele waarheden geworden, zoals: ‘Hoge bomen vangen
veel wind’. In eerste instantie wordt deze waarheid bevestigd door
zowel natuurkundigen als politieke analisten. Maar is dit gezegde
onomstotelijk waar?
Kan je bijvoorbeeld even impliciet concluderen dat de Hoge Bomen
deze wind wel probleemloos kùnnen opvangen? ‘Ja,’ zei de
tweetgrage ex-staatssecretaris, ‘want ze hebben diepe wortels.’ Die

co
lum

n

Lucien Denissen

Ovidius' hoax



december 2019 25

hebben ze ook nodig, want de belagers concluderen al vlug: ‘Waar
rook is, is vuur’, en gunnen hun niet eens het recht op verdediging.
Lubbers vervolledigde het gezegde met: ‘Mensen schuilen graag
onder hoge bomen en er wordt vaak tegenaan geplast.’ Wie stevig in
zijn schoenen staat probeert de bui te nuanceren en alles in zijn
context te plaatsen en zal zo nodig, na juridisch advies, de zwarte
piet doorgeven aan een schuldige derde, ofwel het bericht afdoen als
een broodjeaapverhaal, al dan niet terecht.
Toch zie je, al wandelend in de natuur of in de mensenwereld, vaak
bomen, geveld door een storm, eerloos achtergebleven in het
verlaten landschap. Ovidius’ statement is dus in beginsel waar, maar
vraagt zoals nogal wat waarheden enige nuancering, vooral nu de
waarheid hoe langer hoe meer wordt tegengewerkt door fake news,
dat dagelijkse kost wordt. Op de duur zie je door de bomen het bos
niet meer.
Meerdere denkers hebben zich uitgesproken over de zoektocht naar
de waarheid:
Confucius: ‘Twijfel is de waakhond van het inzicht.’
Aristoteles: ‘Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd
worden als je de waarheid spreekt.’
Rabindranath Tagore: ‘Sluit gij uw deur voor alle dwalingen, dan sluit
ge de waarheid buiten.’
Friedrich Nietzsche: ‘Hij die niet kan liegen weet niet wat de waarheid
is.’
Georges Clemenceau: ‘Een onwaarheid kan een waarheid in de
maak zijn.’
In je zoektocht naar de waarheid mag je twijfelen, maar moet je ook
uitkijken voor valstrikken. Ook nu weer stelt Ovidius je gerust: ‘Het
verstand komt met de jaren’ en ‘De tijd is de beste heelmeester.’
Niet ieder alarm is gerechtvaardigd. Dus twijfel maar niet: de Kappa-
leden zullen de vereniging redden, maar dat kon Publius 2.000 jaar
geleden nog niet inschatten. Op naar een nieuw werkjaar!
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Agenda

Hildegard van Bingen
07.12.2019 - 22.12.2019, Expog - Kapellen (tentoonstelling)
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
14.12.2019, de Kroon - Kapellen (zangatelier)
van 9u30 - 12u30 en van 14u00 - 17u00
15.12.2019 om 15u00, Sint-Jacobuskerk - Kapellen (concert Mora
Vocis)

Louwke Poep
09.05.2020 - 17.05.2020, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
Vernissage: 08.05.2020 om 20u00
Inschrijven vóór 29.03.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be

YES!
Oktober 2020, Rozemaai - Ekeren
Tweede ontmoeting: 14.01.2020 om 20u00, zaal Jes - Antwerpen
Idee insturen vóór 29.03.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be
Concreet voorstel inleveren vóór 31.05.2020

Garagecomplex Rozemaai
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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, Jan Daneels, Marianne Nieuwinckel, Madeleine Nieuwlaat, Patricia Rillaers

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






