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Letter Tien in april 2020

Laten we beginnen met een open deur in te trappen: we leven in
onzekere tijden.
Het zal je niet onbekend zijn wie daaraan ten grondslag ligt: een
minuscuul vervelend wezentje dat luistert naar de naam COVID-19.
En ja, je bent hiermee de voorbije weken om de oren geslagen, dus
je had waarschijnlijk gehoopt om er in je Kappa-ledenblad niet mee
geconfronteerd te worden. Maar we kunnen er niet omheen. Corona
tast alles aan, ook de culturele sector.
We moeten dan ook een flinke kanttekening maken bij alle tentotips,
berichtenborden en in de agenda opgenomen evenementen: bij de
opmaak van deze editie weten we niet of ze zullen kunnen doorgaan.
Samen met jullie wachten we nadere berichten van de
Veiligheidsraad af.
Dit geldt niet in het minst voor alle Kappa-kunstenaars die al zo hard
gewerkt hebben voor ons project Louwke Poep. We duimen!
Wie alvast creatief om kan gaan met de coronacrisis is onze
columnist Lucien Denissen. Hij geeft een vette knipoog naar de 14e
eeuw.
Wim Haazen blaast er dan weer een poëtisch lentewindje doorheen.
Beiden brengen ze hoop in bange tijden.
Yolande biedt ons het tweede deel aan van haar mini-reeks over
Ludwig van Beethoven. Ook zorgt ze weer voor een interessante
muzikale anekdote.
En wie, opgesloten in ‘zijn kot’, toch in een dipje zou geraken, wordt
vanzelf weer vrolijk door het optimistische verhaal van Rita Verbist.
Beste Kappa-leden, we weten niet wat de toekomst brengt, dat is nu
meer dan ooit duidelijk. Maar we blijven niet bij de pakken zitten en
slaan ons er doorheen met een boel creativiteit! Geniet van je Letter
Tien!
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bijde
coverHet M HKA maakt met ‘*Dooltocht/A desperate quest to find a base

for hope’ de eerste overzichtstentoonstelling van de Antwerpse
kunstenares Els Dietvorst (1964). De tentoonstelling brengt een
samenhangend beeld van haar grote en complexe oeuvre, dat onder
meer bestaat uit sociale acties, documentaires, films en video’s,
lemen sculpturen, theaterteksten, inkttekeningen en installaties.
Els Dietvorst is een sociaal bewogen kunstenares die haar beeldend
werk inzet als middel om maatschappelijke betrokkenheid te creëren.
Zij vindt hoogstpersoonlijke uitdrukkingsvormen in de uiteenlopende
media die ze bespeelt. Haar werk richt zich op de vele vormen van
sociale communicatie en interpersoonlijke relaties en conflicten. Dit
uit zich in indrukwekkende sociaal-artistieke projecten.
Het oeuvre van Els Dietvorst draait rond samenwerking,
communicatie en sociale en ecologische bewustwording. De
tentoonstelling zoekt een register om deze complexiteit in te
presenteren, want hoe daadkrachtig haar kunst ook is, in wezen gaat
ze om fragiliteit, transformatie en metamorfose. De specificiteit en
diversiteit van haar mediagebruik hangt hiermee samen.
‘*Dooltocht/A desperate quest to find a base for hope’ wil hiervan
een samenhangend beeld brengen, met scherpe keuzes, eigenzinnig
gepresenteerd, en met ruimte voor tijd en verbindingsmogelijkheden.
Foto cover: Els Dietvorst, Decor van Na de zondvloed/After the
Flood, 2002-2020. Installatiezicht uit de tentoonstelling ‘Els Dietvorst
- Dooltocht/A desperate quest to find a base for hope’ in het M HKA,
Antwerpen.

Na de zondvloed - Els Dietvorst

Els Dietvorst - *Dooltocht/A desperate quest to find a base for hope
M HKA - Antwerpen

07.02.2020 - 10.05.2020
Di t/m zo: 11u00 - 18u00

Do open tot 21u00
www.muhka.be
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Hyperrealism Sculpture
André De Nyste

nt
ot

ip

Het hyperrealisme is een kunststrekking die ontstond in de jaren
zestig als reactie op de wereldwijde succesverhalen in de artistieke
wereld. Zo was er in die tijd veel aandacht voor de colourfield-
paintings van Barnett Newman en Mark Rothko. Maar in diezelfde tijd
werden plots ook een soepblik en een coca-colaflesje tot kunst
verheven. De pop art van Andy Warhol en Roy Lichtenstein verkopen
ook vandaag nog als zoete broodjes.
John Deandrea en Douane Hanson legden de basis voor het
hyperrealisme. De nieuwe pioniers stelden de perfecte optische
illusie van de menselijke aanwezigheid voorop.
Vernieuwend was vooral het ontbreken van de artistieke ‘personal
touch’. Stijleffecten waren eventjes niet meer relevant. Er straalt een
grote puurheid uit deze beeldhouwkunst.
De tentoonstelling in Luik toont hoe veelzijdig de mogelijkheden zijn
om een aangrijpende waarachtigheid vorm te geven. De textuur van
de naakte menselijke huid wordt zo getrouw mogelijk
gereproduceerd. Het bloot wordt ontdaan van het sensationele.
Erotiek is uit den boze.
Er wordt vooral gewerkt met polyesterhars en gipsafgietsels van
levende modellen. Voor de afwerking wordt zowel acryl- als olieverf
gebruikt.
Niet zelden recycleert de kunstenaar het echte haar van zijn model.
Een huidplooi en de lichtbruine ouderdomsvlek van een oude moeder
dwingen de kijker om even stil te staan bij de schoonheid van
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vergankelijkheid. Niets is krachtiger dan het detail.
Het gebrek aan interactie tussen de sculpturen in de tentoonstelling
zorgt ook voor een vreemde sfeer van eenzaamheid.
Sommige bezoekers vinden referenties naar de menselijke
kwetsbaarheid en voor de exhibitionist betekent bloot vooral vrijheid.
Samengevat: dit is kunst die niemand onverschillig laat.
Iedere kunstliefhebber gaat op zoek naar een eigen invulling bij dit
vakkundig opgebouwd realisme. Museum Boverie toont een veertigtal
beeldhouwwerken van de grootste namen uit de wereld van de
hedendaagse kunst: Paul McCarthy, George Segal, Ron Mueck,
Maurizio Cattelan en vele anderen.
Het wordt ongetwijfeld ook voor jou een voyeuristische ervaring die
met een vleugje schaamte en veel fascinatie verbonden is. Noem het
maar gerust een ‘once in a lifetime’ ervaring!

Hyperrealism Sculpture
Musée de la Boverie - Luik
22.11.2019 - 03.05.2020
Di t/m vrij: 09u30 - 18u00
Za en zo: 10u00 - 18u00
www.expo-corps.be
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Oorlogsdieren in de Grote Oorlog
Rita Verbist
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Dit stuk gaat niet over de onvoorstelbare gruwel en ontzaglijk lijden
van het niet te vatten aantal slachtoffers in WO I. Het handelt over
de actieve inzet van oorlogsdieren, ten tijde van de Grote Oorlog.
Paarden, honden, duiven en tal van andere dieren werden ingezet,
waaronder zelfs glimwormen. Hoewel de wereld in een industriële
ontwikkeling verkeerde, waren de industriële landen nog voor een
groot deel afhankelijk van traditionele middelen, mankracht en de
hulp van dieren. (1)
Hoe kunnen we een zweem van het gevoel oproepen van die blinde
angst en eindeloze eenzaamheid die soldaten in hun nauwe,
modderige loopgraven striemde. Moedige kameraden die troost
zochten in de vriendschap van een dier, het strelen van een hond,
borstelen van een paard of fluisteren tegen een duif. Hoe bijzonder
groot moet deze psychologische troost geweest zijn voor hen die
moesten vechten, overleven. Sommige soldaten koesterden een dier
als mascotte, gaven zich over aan bijgeloof. Deze mascottes werden
extra goed verzorgd en gekoesterd, immers ‘als het de mascotte
goed bleef vergaan, zo ook zijn verzorger’.
Het dier waar het eerst aan zal gedacht worden bij de toenmalige
oorlogsvoering, is het paard. Tijdens WO I werden zo'n negen
miljoen paarden ingezet bij de cavalerie of als trekkracht. Paarden
werden gewoon opgeëist bij de boeren. Speciale gasmaskers
werden ontworpen voor deze dieren die, eens gewond, veelal werden
afgemaakt of uiteindelijk als voedsel dienden. Na de oorlog was het
gebrek aan paarden een ramp. Boeren hadden geen trekpaard meer
om hun akkers om te ploegen en dus leed de landbouw erg onder de
gevolgen van de wereldoorlog. (2)
Dat de hond de beste vriend is van de mens, is ook gebleken in de
Grote Oorlog. Zij vervulden verschillende functies dankzij hun
intelligentie, speurzin, scherp gehoor en onbevreesdheid. Net als de
paarden werden ook de honden zonder pardon opgeëist. De sanitaire
honden werden gebruikt om vooral 's nachts gewonden op te sporen
en droegen een medicijnenkast om de hals. De oorlogshonden
werden getraind voor de oorlogssituatie en werden zo goed mogelijk
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verzorgd en beschermd. Ze kregen, net
als soldaten en ‘paardsoldaten’,
gasmaskers om hen enigszins tegen
dodelijke gasbommen te beschermen.
De favoriete hond in het leger, de
Duitse herder, werd zowel door
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
gebruikt. België was bekend voor de
Belgische Mastiff, gefokt om hun kracht
en uithoudingsvermogen als trekhond.
Sommige mensen schoten nog liever
hun dier zelf dood, dan het mee te
sturen naar het front. (3)
Het waren echter de duiven – de
‘postbodes’, snel en met buitengewoon
oriëntatievermogen -, die in de Grote
Oorlog ontelbare levens hebben gered.
Vrijwel alle in de oorlog betrokken
landen gebruikten de duiven als
‘postbodes’ voor gecodeerde berichten, waarbij de Belgische duiven
(de reisduif) de beste bleken. Zij werden te voet of met de fiets in
speciale anti-gaskooien naar de frontlinie gebracht waar ze met een
boodschap aan hun poten vrijgelaten werden. Zodra losgelaten,
waren de duiven kwetsbaar en riskeerden ze vergast of geschoten te
worden. Om te vermijden dat duiven boodschappen zouden
overbrengen trachtte de vijand de duiven meteen af te maken, of
zelfs, in de beste gevallen, gevangen te nemen. In Kortrijk hadden
de Duitsers een duivengevangenis zodat geen duif met informatie
kon gelost worden. (4-5)
De glimwormen tenslotte werden door Britse soldaten in de
loopgraven gebruikt om 's nachts kaart te lezen.

(1) In Couin (Slag aan de Somme), monument ter nagedachtenis van
dieren die in de oorlog stierven ‘tijdens de dienst’.
(2) War Horse, roman uit 1982 van de Britse auteur Michael
Morpurgo, in 2011 schitterend verfilmd door Steven Spielberg.

Momument 'Aan de
Oorlogsduif' - Brussel
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(3) Rin Tin Tin, Duitse herdershond, geboren in Frankrijk en ingezet
in WO I als berichthond. Nadat hij gewond raakte ontfermde een
Amerikaanse soldaat zich over hem en nam hem mee naar Amerika.
Daar werd hij opgemerkt door iemand uit de filmindustrie en speelde
uiteindelijk mee in zo'n 26 films!
(4) Monument voor de ‘Oorlogsduif’ in Brussel, arch. G. Hano,
uitgevoerd door V. Voets, gehuldigd op 8 maart 1931.
(5) ‘Monument voor de Duif’, in Lille (F), door Alexandre Descatoire,
onthuld in 1936 - als nagedachtenis van de duizenden postduiven die
omkwamen tijdens WO I.

Bronnen:

- ‘Oorlogsdieren in de Grote Oorlog, de verlenging van onze
vermogens’, Alejandro Chavez Saenz - 2014
(geboren in Peru, woonachtig in België), Museumconservator &

Cultuurwetenschapper.
… ‘Dit artikel is een eerbetuiging aan de dierensoldaten en

dierenslachtoffers van de oorlog. Dit eerbetoon richt zich tot het
bewustzijn van de lezer. Het is een poging om ons collectief
geheugen op te frissen… ‘( A.Ch.Saenz)
- Kunst en Cultuur 2015 - info NL (internet)

haiku

van riet

met twee staan ze
op het pas ingezaaide veld

vogelverschrikkers
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De muziek van Ludwig van Beethoven is universeel. Ze is het werk
van een winnaar. Zelfs in de diepste droefheid is er een berusten dat
veel verder gaat dan ervaring, een vorm van ‘eeuwig leven’.
De 32 pianosonates zijn, ook vandaag nog, muziek voor de
toekomst. Voor een perfecte, menselijke wereld. Geen andere
componist bracht een dergelijke muzikale revolutie tot stand.
De eerste sonates ademen nog de geest van Mozart en Haydn.
Doch al gauw springt Beethoven uit het klassieke gelid en fantaseert
er op los.
Opvolging van de verschillende delen en duur verschillen enorm. En
behalve de eerste jonge sonates lijkt geen enkele ook maar iets op
elkaar.
Sommige dragen tot de verbeelding sprekende titels zoals
‘Pathétique’, ‘Mondschein’, ‘The tempest’, ‘Appassionata’ enz.
Namen die niet door Beethoven werden gegeven.
Onder de vingers van toetsenridders een schitterende ervaring.
Wie nooit de Missa Solemnis hoorde heeft iets ‘bijzonder’ gemist in
zijn leven. Liefst met Herbert von Karajan. Het duurde tot 1948 voor
deze dirigent terug openbaar mocht optreden na WO II. Omdat hij lid
was van de Nationaal Socialistische partij. Mannelijke kunstenaars
werden hierdoor vrijgesteld van de actieve militaire dienst. Of voor
von Karajan de politiek enige verdere rol speelde blijft een groot
vraagteken.
Maar één ding is zeker. De uitvoeringen van Beethovens symfonieën
onder zijn leiding zijn ongeëvenaard gebleven.
Wie gelegenheid krijgt opnamen uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige
eeuw op film te zien beleeft heerlijke momenten!
Het enige vioolconcert dat de grote meester schreef is bijzonder mooi
in de ontroerende uitvoering van één der beste violisten van de 20e
eeuw, Yehudi Menuhin.

m
uzikale

verjaardag
2020 Beethovenjaar (2)

Yolande Van de Weerd
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Je voorstel voor 31 mei

Het kunstproject YES! op de Rozemaai Ekeren kent een grote
respons. Dit blijkt uit de 3 boeiende ontmoetingen met de
kunstenaars.
Het positief antwoord tegenover het verval staat centraal naast de
link naar het verzamelen en verzorgen als menselijke hoeksteen, de
dwaze omgeving en de idiote manier van leven.
Een dertigtal kunstenaars hebben een idee ingediend.

Nu is het tijd om de ideeën verder uit te werken in een concreet
voorstel. In het voorstel neem je zo veel mogelijk gegevens op over
de inhoud en vorm van je werk. Ook info over hoe je het wil
tentoonstellen. Graag voor 31 mei indienen. Bijgaand vind je een
inschrijvingsformulier.

Vierde ontmoeting
Dinsdag 16 juni 20u

Wil je weten welke de voorstellen van de kunstenaars zijn? Ben je
benieuwd waar de kunstwerken komen? Wil je het algemeen plan
van inrichting kennen? Wil je meedenken over de organisatie? Kom
dan naar de nieuwe ontmoeting.
Deze vindt plaats in het jeugd- en ontmoetingscentrum Rozemaai,
Herman Vosstraat 1A, Rozemaai.

YES!
Ivan Janssens
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Laat je kacheltje branden!
André De Nys
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Kunst die raakt, geeft haar energie door aan de toeschouwer.
Daarom kijken we vandaag nog altijd gefascineerd naar een
Caravaggio of een Rembrandt. Daar zit alles in: liefde voor het vak,
bezieling, concentratie, gevoelens, gedachten over de inhoud van het
werk, noem het met één woord… energie.
Het gebeurt vaak dat een kunstenaar niet genoeg van zichzelf in zijn
werk stopt. Dan doet dat meestal ook niet veel met diegene die
ernaar kijkt. Dan ontstaat er geen resonantie.
Ik geloof dat ieder mens wordt geboren met een kacheltje binnenin.
Ik geloof dat het de kunst van het leven is om het vuurtje dat daarin
brandt steeds te voeden.
Dat voeden gebeurt door te leven vanuit je hart, vanuit je eerlijke,
authentieke eigen zelf. Op die manier verwarm je niet alleen jezelf,
maar ook de mensen rondom jou.
Leven vanuit je hart verspreidt energie. Leven vanuit je verstand,
vraagt energie.
Leven vanuit je ego, creëert een behoefte aan steeds meer… vraagt
steeds meer energie… Op langere termijn word je er zelfs ongelukkig
van.
Als je ervoor zorgt dat je kacheltje zoveel mogelijk blijft branden, dan
passeert er tussendoor wel eens iemand die zich aan jouw kacheltje
wil warmen. Hartverwarmend!
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poëzie
De lente

Wim Haazen

De lente spat zijn ogen open
ziet de mensen

panikeren
aarzelt om zich bloot te geven want

de schoonheid van het nieuwe
leven contrasteert met oude waarden

scherpt zijn zwaard en
zoekt naar zinvol medeleven

als een Rode Zee die nauwelijks nog
doorgang biedt aan hen die

twijfelen of in woestijnen van patronen
blijven hamsteren en aarzelen

om...
Blijf vooral toch mee-bewegen met

de nieuwe regen!
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De dag begon gewoon. Niets wees erop dat het una giornata
particolare zou worden. In tegenstelling tot het zeer bewogen verhaal
van de meesterlijke, ontroerende film, werd het een piacevole
giornata particolare*.
Dingen gebeuren als men zich openstelt. In mijn geval werden het,
op één dag, drie leuke – zij het gans verschillende - ontmoetingen
met leeftijdsgenote dames. Misschien toch de generatie van de
‘durvers’ met voldoende spirit om spontaniteit levendig te houden, om
onverwachte gesprekjes aan te gaan?
’s Ochtends, op weg naar Brugge, bleek de dame naast mij op de
bus duidelijk zin te hebben in een gesprekje. Het ging onder meer
over uitgeleende boeken of cd’s – ‘ik heb een grondige hekel om
een uitgeleend geliefd boek of cd, niet terug te krijgen’ (iets waarmee
ik kon instemmen). Verder ook over de verzuring van de
maatschappij.
Vooral echter verhaalde ze over haar zoektocht naar de juiste
kapper. Hoe kappers haar in het verleden ofwel een foute coupe
hadden aangemeten, met een mislukte brushing opgezadeld hadden
of absurd hoge tarieven durfden te vragen. Kortom, de stijlvolle dame
was een coryfee geworden in de loop van haar zoektocht naar de
juiste kapper. ‘Tot dat ene salon in Brugge, een schot in de roos was
het. Heel tevreden ben ik’, zei ze nog. En ik, ik was tevreden voor
haar.
In Brugge aangekomen, gaf ze me nog snel de details van het
kapsalon en verdween in de massa, op weg naar haar kapper.
Het gesprekje had het begin van mijn dag gekleurd. Wist ik veel dat
er die dag nog andere gesprekjes op mijn pad zouden komen.

ve
rh

aa
l Kroniek van een ongewone,

gewone dag

Rita Verbist
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Op de terugweg, aan de bushalte Brugge/Wenduine en/of
Blankenberge, stond veel volk. Naast me stond een trendy
leeftijdsgenote. Opake turquoise kousen, olijfgroene daim laarsjes,
een zwarte jas én (mijn eerdere busgenote zou haar benijd hebben)
een perfecte coupe in haar witgrijze haren.
Ze leek nerveus, keek me aarzelend aan alsof ze me iets wilde
vragen. Mijn glimlach werd haar aanzet tot een gesprek.
‘Hoe onze generatie had geknokt zich te kunnen uiten zoals we zelf
verkiezen’, wellicht doelend op haar geslaagde doch wat
ongebruikelijke outfit. Lef had ze, die oudere, onconventionele dame
om te kiezen voor kleur in sombere dagen.
In stilte overwoog ik bij een volgende kousenaankoop, ook voor
gedurfd te gaan. De nervositeit die me eerder was opgevallen, werd
toegelicht. ‘Ik vergat mijn hoedje op de bus Blankenberge/Brugge.’
Om die reden stond ze hoopvol aan de retourhalte dezelfde
chauffeur op te wachten. ‘Het was echt mijn lievelingshoedje,’
verduidelijkte ze nog. Ik kon me best terugvinden in haar verhaal.
Zou beslist dezelfde zoektocht ondernemen als het mijn oude
lievelingsmuts betrof.
De bus met dezelfde chauffeur kwam eraan en tussen tal van
drummende passagiers stapte ze op. Ik bemerkte nog hoe ze
meteen de chauffeur aansprak. Trachtte haar met de ogen te volgen
om een reactie op te merken, doch slaagde er niet in. Toen de
overvolle bus vertrok, uitte ik in stilte de wens dat de onbekende
dame haar lievelingshoedje had teruggevonden. .
Beide ontmoetingen lieten me achter met een fijn gevoel van
herkenning om die eenvoudige, gedeelde visies – ontdaan van al té
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intellectuele, diepgravende inzichten. Deze momentopnamen
koesterend, stapte ik op mijn bus.
’s Avonds had ik een afspraak bij de huisarts in Wenduine. ...U voelt
het vervolg reeds aankomen…?
De derde leeftijdsgenote van die dag zat naast mij in de wachtruimte.
Ze klaagde vrij luidruchtig over het lange wachten en over de felle
pijn die ze voelde in de heup. Ik fluisterde haar toe dat ik een
soortgelijk probleem had.
Foute beslissing. Dit luttele zinnetje werd door mijn buurvrouw-in-
wacht aangegrepen om – al te luid en in quasi onverstaanbaar, puur
West-Vlaams – haar relaas te doen. Ze praatte een kwartiertje aan
één stuk, gesticuleerde fel en gebruikte haar gelaatsuitdrukking om
één en ander te onderlijnen.
Het werd een moeilijke situatie. Uit respect voor haar pijn, weerhield
ik mij ervan om te glimlachen of één of andere humoristische
bemerking te maken. De communicatie werd een gokspel. Of
begripvol instemmend te knikken, of, haar aan te kijken met hoog
opgetrokken wenkbrauwen van verbijstering of begrip.
Wat een penibel kwartiertje! Ik hoop dat ik haar geen onrecht heb
gedaan. Dat ik niet op één of ander moment, omwille van een
inschattingsfout in het voor mij onbegrijpelijke dialect, een verkeerde
reactie had in mijn mime… Puur West-Vlaams, het blijft voor mij een
mysterie.
Tot daar drie ontmoetingen met leeftijdsgenoten die onverwachts mijn
dag kleurden. Die me wellicht konden stimuleren om te gaan voor die
onconventionele kousen, of voor dat eenvoudig kapsalon in Brugge
of ook, bij een volgend doktersbezoek, mijn gevoel voor humor
opnieuw (zij het gesmoord) aan te porren.

*piacevole giornata particolare: een aangename, bijzondere dag
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Mark Manders transformeerde in de jaren negentig van de vorige
eeuw een voormalige textielfabriek met weverij in Ronse tot zijn
atelier. Zijn sculpturen die hier vorm kregen vind je vandaag in New
York, Tokyo, Stockholm en nog meer dan vijftig andere
museumcollecties wereldwijd.
Enkele jaren geleden verscheen ‘Reference Book’, een inventaris van
het oeuvre van Manders. Het boek opent met de intrigerende
woorden: ‘Onder een tafel heb je de mogelijkheid om je eigen
afwezigheid te ontdekken. Het besef dat het leven zijn gang gaat,
met of zonder jou, is een diep menselijke ervaring. Het laat je
nadenken over de eindigheid van al wat leeft.’
Dit is Mark Manders (1968) op z’n best: aanwezig en tegelijkertijd
afwezig!
Door geboetseerde dieren, voorwerpen en mensen in een installatie
samen te brengen creëert hij een wereld vol verrassing, verwarring
en verwondering.
Er schuilt een vreemd soort melancholie in dit oeuvre. Een
onheilspellende eenzaamheid drukt op elk kunstwerk. Hier en daar
ontdek je ook een amper waarneembare vorm van angst of verlies.
Elk werk voelt aan als een momentopname, bevroren in tijd en
ruimte, opgebouwd met de gedachten en de herinneringen van de

tentotip
The Absence of Mark Manders

André De Nys

Mind Study (2010 - 2011)
hout - geschilderd epoxy - geschilderd
keramiek - ijzer
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kunstenaar. Manders noemt het ‘zelfportretten als gebouw’, maar in
feite gaat het helemaal niet over zijn privéleven. Het zijn
spiegelbeelden van de homo sapiens in de 21e eeuw.
Op het eerste gezicht bestaat het universum van Manders uit
onafgewerkte boetseerwerken. Er mankeert altijd wel een arm, een
been of een hoofd. Soms worden de kleifiguren getoond onder een
plastic zeil, alsof de klei nog niet mag uitdrogen. Alsof de kunstenaar
eventjes weg is, en straks terugkomt om zijn werk verder te zetten.
Het gebeurt regelmatig dat Manders jarenlang – met tussenpozen –
aan één sculptuur werkt, en uiteindelijk komt het toch in een
tentoonstelling terecht alsof het een ‘work in proces’ is.
Maar niets is wat het lijkt! De beelden zijn stuk voor stuk afgegoten
in brons, aluminium of kunststof. Daarna beschildert de kunstenaar
zijn sculpturen met grijs-bruine verf. Manders suggereert natte klei en
in realiteit krijg je te maken met een veel duurzamer materiaal.
Alles is illusie!
In de recente beelden duiken nog andere vervreemdende ingrepen
op. De androgyne figuren worden vaak verticaal doormidden
gespleten door een paneel of een plank. Ook hier weer: schijn
bedriegt! Is het een echte multiplex plaat, of zou het bewerkt brons
zijn?
En als je goed kijkt zie je dat de twee boetseerhelften niet identiek
zijn. Met een subtiel verschil in gezichtsuitdrukking of
lichaamshouding toont Manders twee geboetseerde ‘foto-momenten’.
Alsof de linkerhelft een seconde eerder is vastgelegd dan de
rechterhelft. Tussen de twee helften zit een tijdsverschil dat het beeld
in een extra spanningsveld brengt.
Voor Manders is de mystificatie een spel zonder grenzen. Door zijn
sculpturen te verkleinen tot 88% van de oorspronkelijke grootte van
het model, komen de beelden ons vertrouwd over, maar tegelijkertijd
is er een gezond vleugje achterdocht. Er ontstaat immers iets
buitenaards.
De figuren lijken wel met je te willen communiceren, maar ze weten
niet goed hoe dat moet.
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Heb jij het vermogen om
contact te maken met hun
mysterie? Heb jij
voldoende poëtische
verbeelding in huis om het
werk van Mark Manders
ten volle te appreciëren?
Met deze vragen zijn we
aanbeland bij de kern van
het oeuvre van de
kunstenaar.
Het gaat hier niet over
kunst die betekenis en/of
boodschap moet genereren. Manders houdt je een beklemmende
schemerzone voor.
Zijn gestolde momenten ensceneren de energie van de dingen, de
energie die vrijkomt door de onderlinge spanningsvelden tussen de
‘buitenaardse figuren’ en wat hen omringt.
Deze kunst is er niet om raadselachtige diepzinnigheden te
verklaren. Deze kunst breekt een lans om terug wat meer mystiek in
ons leven toe te laten.
De tentoonstelling in Maastricht brengt een overzicht van Manders’
oeuvre. Naast een update van talrijke oudere werken, ontdek je ook
de meer recente stappen in dit indrukwekkend kunstenaarsproces.

Room with Unfired Clay Figures (2011 -
2015)
geschilderd brons - hout - ijzer

The Absence of Mark Manders
Bonnefanten - Maastricht
24.02.2020 -24.05.2020
Di t/m zo: 11u00 - 17u00
www.bonnefanten.nl
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Louwke Poep
Madeleine Nieuwlaat
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Op 8 mei is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd
beëindigd. Een moeizame wederopbouw kon beginnen in een wereld
in puin met miljoenen doden. Naar aanleiding hiervan organiseert
KAPPA een kunstenevenement over macht en onmacht, verdriet en
troost, kracht en hoop. Dit thema heeft 30 kunstenaars geïnspireerd
om schilderijen, grafiek, foto’s, beelden, assemblages, installaties en
gedichten te creëren.
De exposanten zijn: Ann Schiltz, Annemie Van Dorpe, Annie
Janssen, Brigitte Ryckaert, Christel Rapier, Christ’l Lamot, Diana
Valkenborgh, Erik Simons, Geerlinde Verbrugge, Ivan Janssens,
Jacques Raemaekers, Jan Daneels, Jeannine Anné, Jef Clonen, Jos
Hechtermans, Karin Quintin, Layla Van Bogaert, Lia Samson, Lucy
De Vocht, Lutgarde Verbeeck, Marc Leys, Maria Peeters, Patricia
Rillaers, Riet De Bakker, Rob Spitaels, Veerle Boets, Ward Van
Honsté, Willy Van de Velde, Winnie Lemmens, Yvo Kockx.
We voorzien ook een mooi randprogramma:

Brüder nicht schiessen! DUWOH musiceert tegen de oorlog.
Zaterdag 9 mei om 20u30, De Kroon, Antwerpsesteenweg 2,
Kapellen
De oorlog brengt onnoemlijk veel doden, maar ook verzet. Anke
Hintjens, zang en Bernard Van Lent, accordeon (groep Wannes Van
de velde) nemen u mee op een muzikale reis met liederen over
desertie, gezongen pamfletten voor de achturendag, getoondichte
afkeer van koning en tsaar. Waar mensen steun zoeken bij elkaar,
wordt er gezongen. Ook dat is de Oorlog.
Tickets voor Duwoh: 10 euro in voorverkoop - 12 euro de avond zelf.
Tickets kunnen gereserveerd worden via mail naar
info@kappakunstplatform.be (gewenst aantal + naam)
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Uw plaats is effectief gereserveerd na betaling op het
rekeningnummer BE08 4137 2036 6113 van Kappa.
De expo is op 9 mei uitzonderlijk open vanaf 19u tot 20.30u.

Geleide wandeling
Zondag 10 mei om 11u00, start aan standbeeld Louwke Poep,
Antwerpsesteenweg 2, Kapellen
De wandeling heeft als thema ‘Bevrijding’. De gids neemt je mee
langs Kapelse locaties en gebouwen en vertelt welke cruciale rol ze
speelden aan het einde van en kort na de Tweede Wereldoorlog. Hij
vertelt over de laatste strijd, bevrijders, oorlogsmonument WO I
Louwke Poep, slachtoffers van V1’s en V2’s, tijdelijke militaire
graven, collaboratie, repressie, …
Deelnemen aan de wandeling: 2 euro per persoon, ter plekke te
betalen.

Matinee: Triptych
Zondag 17 mei om 15u00, Expog, Antwerpsesteenweg 2, Kapellen
Tom Restieaux (piano), Els Roland (cello en Kris Roland (viool) zullen
ons verwennen met werk van onder ander Maurice Ravel, Enrique
Granados en Sergei Rachmaninov.
Kappa-leden Yolande Van de Weerd, Riet De Bakker en Lucien
Denissen brengen hun literaire bijdrage aan dit kunstevenement.
Gratis toegang.

Louwke Poep
Expog - Kapellen

09.05.2020 - 17.05.2020
Za en zo: 11u00 - 17u00

Vernissage: vrijdag, 08.05.2020 om 20u00
www.kappakunstplatform.be
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Tussen twee vuren
Yolande Van de Weerd
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Franz Liszt (1811-1886) had met zijn
maîtresse Marie D’Agoult drie
kinderen: Blandine (1835-1862),
echtgenote van de franse politicus
Emile Ollivier (1825-1913), Cosima
(1837-1930), echtgenote van twee
beroemde mannen - Hans von
Bülow (1830-1894) en Richard Wagner
(1813-1883) - en Daniël (1839-1859),
overleden op twintigjarige leeftijd.
Tijdens de grote Europese revolutie
van 1848 nam Wagner offensief een
verkeerd politiek standpunt in
waardoor de toegang tot de Duitse

staten hem gedurende vele jaren was verboden. Franz Liszt, toen
kapelmeester bij de keurvorst in Weimar (Saksen), hielp Wagner te
ontsnappen uit Duitsland waar hij illegaal verbleef en voerde aan het
voorname hof in Weimar Wagners werken, waaronder Lohengrin en
Tannhauser, in première uit.
Wagner kwam tot roem met de hulp van Liszt en Koning Ludwig II
van Beieren. Ludwig riskeerde kop en kraag want daar er zoveel
geld van de schatkist naar Wagner vloeide werd de koning verdacht
van een ‘oneerbare’ verhouding op seksueel of op mentaal gebied
(geestelijke afhankelijkheid). Geen van beide was het geval. Ludwig
II was een groot kunst- en muziekliefhebber en een vredelievende
heerser, zijn tijd dus ver vooruit.
Blandine Liszt werd de vrouw van de Franse politicus Emile Ollivier.
Hij was eerste minister tijdens het 2e keizerrijk onder Napoleon III.
En het was dus de schoonzoon van Franz Liszt die in 1870, in
opdracht van de Keizer en het Franse Rijk de oorlogsverklaring van
Frankrijk aan Pruisen overbracht.
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De grote kunstenaar Franz Liszt stond dus letterlijk tussen twee
vuren. Zijn dochter Cosima was immers de vrouw van Richard
Wagner, Duits, en politiek gezind…
We kennen allen de gevolgen van deze oorlog. Na de nederlaag van
Frankrijk werd het Duitse Keizerrijk in Versailles uitgeroepen.
Koning Ludwig II van Beieren die werd verondersteld als heerser
over het, na Pruisen grootste Duitse Koninkrijk, de kroon aan te
bieden aan Wilhelm I, stuurde zijn kat naar Frankrijk.
Wilhelm I en later nog veel meer Wilhelm II wilden hun invloed in
heel Europa uitbreiden. De kiem voor WO I (1914-1918) was gelegd.
Om terug te komen op Liszt. Terwijl hij zijn meesterwerken schreef,
bleef hij zijn verdere leven trouw aan Wagners muziek.
In 1883 huurde Wagner een appartement in het Vendramin Paleis in
Venetië om er te componeren. Liszt, die ondertussen abbé was
geworden en een eenvoudig leven leidde, ging op bezoek in de
lagunestad.
Terug in Weimar componeerde hij ‘Il lugubre gondole’, waarin hij als
het ware in muziek Wagners dood voorvoelde. Enkele weken later
stierf de schepper van het muziekdrama in Venetië… Cosima deed
alles om in Bayreuth de inmiddels gestichte Wagner Festspiele te
handhaven en de muziek van Wagner aan de wereld te openbaren.
In 1886 ging de toen 75-jarige Liszt met de trein naar Bayreuth om
het Wagner festival bij te wonen. Hij liep een zware verkoudheid op
en overleed tijdens de Festspiele. Dochter Cosima vond het niet
nodig de concerten te onderbreken en liet haar vader eenvoudig op
zijn kamer liggen.
Zo kwam de pianist, componist, levensgenieter, geestelijke, grote
weldoener en pedagoog Liszt op een treurige manier aan zijn eind.
In zijn muziek zal hij eeuwig verder leven.
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Lucien Denissen

In quarantaine

Misschien is het moment gekomen om samen, bv. met 10
gelijkgestemden, in quarantaine te gaan, voor 10 dagen. Iedereen
mag dan dagelijks een verhaal vertellen. Daarna bundelen we ze alle
100, net als de vertellingen van Boccaccio, die in ‘Il decamerone’
drie mannen en zeven vrouwen liet genieten van de gezonde
boerenlucht van het platteland, na hun vlucht voor de pest die in
1349 in Firenze woekerde.
In de inleiding hoopt Giovanni dat de pijnlijke herinnering aan de
epidemie ‘niets anders zou zijn dan wat voor de wandelaar de steile
berg is, waarachter zich een bekoorlijke groene vlakte uitstrekt’. De
deelnemers nemen zich dan ook voor ten volle van het leven te
genieten, ‘zonder de (soms dunne) grens van wat betamelijk is te
overschrijden.’
Ben je klaar voor de hierna volgende eerste vertelling die, mutatis
mutandis, aan Boccaccio ontleend zou kunnen zijn? Misschien
bezorgt ze je een glimlach en wat hoop in tijden van
maatschappelijke ellende.
-----
Egbert Pilman, directeur van Pharma Giants, was in Stockholm net
klaar met zijn uiteenzetting waarmee hij aan mogelijke toekomstige
partners zijn bedrijf voorstelde, toen hij telefoon kreeg van zijn vrouw.
Zij had het Milanees restaurant in de Coronalaan bezocht en maakte
zich ongerust omdat één van de kelners, rood aangeslagen, nogal
wat last leek te hebben van een droge hoest, terwijl men op VTM
juist had verteld dat het Chinese virus in Europa vooral uit Noord-
Italië kwam. ‘Kan je dan niet beter even aan zee gaan logeren als je
terug bent, wie weet besmet ik je anders?’ vond ze. ‘Goed idee,
veiligheid voor alles,’ beaamde Egbert, ‘ik kan me moeilijk
permitteren het bedrijf veertien dagen in de steek te moeten laten.’
‘Dat is dan geregeld,’ zei Pascale tegen Freek, nadat ze haar gsm
had afgelegd. De garagist legde zijn hand op de hare, kneep ze
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zacht en vroeg: ‘Neem je je nagerecht hier of thuis?’
Een half uur later reden ze de oprit op van haar afgelegen villa in ’s-
Gravenwezel. Freek parkeerde zijn Porsche Spider achteraan, uit het
zicht van de buren.
Pascale woonde in de modernste villa van de wijk, met voegloos
metselwerk, rood geïmpregneerd hout, en gekapte natuursteen. De
leefruimte aan de achterzijde keek over de ganse breedte uit op de
deels Franse, deels Japanse tuin. Haar lieve man had op geen euro
gekeken om het naar haar zin te maken. Alleen kon hij daar zelf
weinig van genieten: hij stond vroeg op, kwam laat thuis, en was ook
veel op zakenreis. Pascale zelf voelde zich op de duur gevangen in
haar eigen luxe, waaruit ze wel eens wilde uitbreken.
Vandaag had ze met haar BMW een paaltje geraakt, heel even maar.
Ze was er dan mee langs de garage gereden. Freek had
aangeboden meteen tot herstel over te gaan en haar naar huis te
voeren. Of zouden ze vooraf nog samen dineren bij de Italiaan?
Freek was best oké, hij was gelukkig getrouwd, maar haar charmes
hadden hem al eerder geprikkeld. Bovendien ging hij tweemaal per
week naar de fitness, en was hierdoor meer gespierd dan Egbert.
Een avond met hem leek dus al een belevenis op zich. Ze voelde
zich wel een beetje schuldig ten opzichte van haar man, maar deze
kwam tenslotte ook niks te kort en zou de schade wel inhalen.
’s Anderendaags berichtte ze Egbert dat ze zich weer beter voelde.
Toen hij van kantoor thuis kwam, stond haar BMW al terug te blinken
voor de deur. In haar stijlvolle jurk diende ze een lekkere maaltijd op,
voorafgegaan door een aperitief met amusekes. ‘Ik heb er gisteren
over zitten denken,’ zei Egbert, ‘Ik was wel bezorgd mocht je
geïnfecteerd geweest zijn. Ik heb daarom het labo onmiddellijk
opdracht gegeven de nodige proeven aan te vatten en actieve
bestanddelen op te zoeken om het virus te bestrijden.’
Hij straalde van fierheid. Blij verrast gaf Pascale hem een zoen op de
wang. ‘Misschien heb ik dan toch nog een goede daad verricht,’
dacht ze. ‘Eind goed al goed!’
-----
Wat vond je ervan, Giovanni? ‘Incredibile,’ zei de Italiaan, ‘Er is
sinds 1349 blijkbaar nog niks veranderd.’



26 Letter 10

Agenda

Poëzie van het Beeld - Guy Renders, Wim Haazen, Jan Van Damme
08.02.2020 - 23.02.2020, Expog - Kapellen
Vrijdag: 19u00 - 22u00
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
Vernissage: 07.02.2020 om 20u00

Klanken van Vrijheid - Echt Gebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
08.03.2020 van 14u00 - 18u00, Zaal Born - Park van Brasschaat

Louwke Poep
09.05.2020 - 17.05.2020, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
Vernissage: 08.05.2020 om 20u00
Ontmoeting voor deelnemers: 04.02.2020, De Oude Pastorie -
Kapellen
Inschrijven vóór 29.02.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be

YES!
Oktober 2020, Rozemaai - Ekeren
Derde ontmoeting: 02.03.2020 om 20u00, zaal Jes - Antwerpen
Idee insturen vóór 29.02.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be
Concreet voorstel inleveren vóór 31.05.2020

Lezingen ART-uur in Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout
27.02.2020 om 20u00: Kijken naar Bruegel
14.03.2020 om 11u00: Kijken naar KUNST
19.03.2020 om 20u00: Gedichten van Jorge Luis Borges
23.04.2020 om 20u00: De Goldbergvariaties van Bach

Activiteiten van KAS - www.kasattenhoven.be
22.02.2020 om 20u20: Quadro Mudanza, 't Kerkske - Kapellen
13.03.2020 om 20u20: Tussen zussen, 't Kerkske - Kapellen
28.03.2020 om 20u20: Tom Helsen, 't Kerkske - Kapellen
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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, 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
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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






