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Letter Tien in april 2020
Marianne Nieuwinckel
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Letter Tien in augustus 2020

Hoogzomer… een tijd die doet dromen van vrijheid, ontspanning en
op zoek gaan naar andere oorden.
Omdat COVID-19 nog altijd voor een belangrijk deel ons leven
bepaalt, wordt onze vrijheid ingekort, onze ontspannings-
mogelijkheden beperkt en moeten we twee keer nadenken of we dat
andere oord wel zouden opzoeken.
Gelukkig bieden kunst en cultuur een uitweg. Mits de nodige
voorzorgsmaatregelen kunnen we naar tentoonstellingen. André kan
je vast weer warm maken voor enkele boeiende expo’s.
Als je dan toch thuis moet blijven, neemt André je wel mee naar een
oord van verstilling in zijn rubriek ‘Over het goede, het schone & het
ware’. Zoals steeds een bijdrage die je aan het denken zet.
Muziek troost altijd. Het is dan ook fijn dat Yolande weer een
muzikale anekdote voor ons in petto heeft. Bovendien start ze een
nieuwe reeks, over bijzondere vriendschappen. Te ontdekken!
Net zoals onze vaste rubrieken: de column van Lucien, de haiku van
Riet én andere poëzie.
Maar wat doet Kappa ondertussen? Terugblikken én vooruitblikken.
Kappa bestaat dit jaar 25 jaar en dat kan natuurlijk niet ongemerkt
voorbij gaan. Lees er alles over in deze Letter Tien.
Vooruitblikken doen we ook, naar het komende project YES! Dat
heeft in corona-tijden nog een extra laag meegekregen. Benjamin
Verdonck zet er ook deze keer weer graag zijn schouders onder als
curator.
Hoogzomer… een tijd van dromen, en dàt blijft Kappa, ondanks alles,
verder doen. We hopen van jullie hetzelfde!
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Met deze expo brengt het Letterenhuis een minder bekend deel van
zijn collectie naar buiten. Naast onder meer manuscripten van
Vlaamse schrijvers en dichters, bewaart het Letterenhuis ook een
grote collectie culturele affiches. De collectie van het Letterenhuis telt
meer dan 60.000 affiches. Een aanzienlijk deel ervan dateert van de
late 19e eeuw, toen veel illustere kunstenaars ontwerpen maakten en
verbeterde druktechnieken een enorme toename van de kleurrijke
affiche in het straatbeeld teweegbracht.
Behalve meesterwerkjes, zijn de affiches ook tijdsdocumenten: ze
tonen de technologische en maatschappelijke veranderingen van die
tijd. De hang naar vrijheid en natuur, de emancipatie van de vrouw,
de opkomst van de wielersport en nieuwe vormen van
vrijetijdsbesteding komen samen op deze affiches.
In de belle époque was fietsen een echte rage in West-Europa en de
Verenigde Staten. Jong, oud, arm, rijk, man, vrouw. Iedereen gaat de
fiets op. Fietsen is vrijheid.
Fietsmerken en organisatoren van wielerwedstrijden maken gretig
gebruik van hét communicatiemiddel van die tijd: de affiche. Bekende
kunstenaars worden ingeschakeld om promotie voor de fiets te
maken: Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha en Georges
Gaudy maken prachtige ontwerpen.
Het Letterenhuis toont in ‘Velodroom’ 57 affiches die alleen al door
hun formaat en kwaliteit adembenemend zijn.

Velodroom.
Fietsaffiches uit de belle époque

bijde
cover

Velodroom. Fietsaffiches uit de belle époque
Letterenhuis - Antwerpen
03.06.2020 - 31.10.2020

Woe t/m zo: 10u00 - 17u00
Raadpleeg de website voor de actuele toegangsmodaliteiten

www.letterenhuis.be
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Kris Martin - Exit
André De Nyste
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Een week vóór alle musea, half maart 2020, hun deuren moesten
sluiten, opende in Gent de grote overzichtstentoonstelling van de
Gentse kunstenaar Kris Martin (°1972).
Enkele maanden later, nu de deuren terug ontgrendeld zijn, kan je in
’t S.M.A.K. het visionaire talent van deze kunstenaar herontdekken.
Thema’s als vergankelijkheid, levensgevaar en beperking van de
vrijheid zijn in de tentoonstelling ‘Exit’ uitdrukkelijk aanwezig.
De tentoonstelling start al boven de balie in de inkomhal van het
S.M.A.K. Hoog boven de kassa hangt het werk ‘Trinity 1’. Het is een
infobord zoals we nog niet zo lang geleden konden zien in stations
en luchthavens. Tussendoor hoor je kleine ratelende geluidjes.
Het verschil met vroeger is dat hier alle plaatjes monochroom zwart
zijn. Er wordt helemaal niks aangekondigd. Geen bestemmingen en
geen uurregelingen. De kijker mag zelf z’n toekomst bepalen.
De sculptuur ‘Altar’ is een permanente eyecatcher op het strand in
Oostende. Kris Martin reconstrueerde in staal het frame van het Lam
Gods uit 1432. In plaats van de beschilderde panelen koos Martin
echter voor een doorkijkstructuur, die de mens van vandaag toelaat
om de verbinding te maken met ‘hier en nu’, met de zee, de
meeuwen en de medemens.

Altar
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Dit jaar zal één van de vijf edities van dit kunstwerk te zien zijn in het
centrum in Gent.
Martin installeerde in het S.M.A.K. nog meer subtiele reflecties die
verwijzen naar het Lam Gods.
Zo is er bijvoorbeeld ‘Eve and Adam’ (2017). In plaats van samen
naar het Lam Gods te kijken, krijgen we Adam en Eva te zien die van
elkaar wegkijken. De devotie maakt plaats voor het individualisme en
voor de leegte. In zes eeuwen kan er veel veranderen!
Martin houdt ervan om vertrouwde beelden een nieuwe betekenis te
geven. Hij observeert de kunstgeschiedenis, hij selecteert en
transformeert.
Een voorbeeld is de beeldengroep ‘Laocoön’, waarvan het origineel
te vinden is in het Vaticaan. De replica in Gent toont de
mythologische helderziende Griek Laocoön en zijn twee zonen die
door wurgslangen de zee ingesleurd worden, omdat ze gestraft zijn
door de Griekse Goden.
In de reconstructie in het S.M.A.K. zijn er evenwel geen slangen te
zien. Maar de doodsangst van de drie op de sokkel is echter
overduidelijk op hun gezicht af te lezen. Martin brengt ons een
verhaal van de mens in de 21e eeuw, een mens die leeft met angst
en onrust.
Wat brengt ons de toekomst in tijden van klimaatverandering en
pandemie? De kunstenaar stelt vragen en de antwoorden blijven
achterwege. De glazen bol is onvindbaar, zoals het hoort!
Nog meer corona vinden we in de grote zaal op de eerste verdieping
in ‘t S.M.A.K. Zeven zwarte spoorwegslagbomen gaan omhoog en
naar beneden in een onvoorspelbare choreografie. De barelen
moeten ons op afstand houden. Ze behoeden ons voor gevaar. De
installatie is een uitnodiging voor de kijker om even stil te staan bij
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de begrenzing van z’n mobiele
vrijheid en hoe hij ermee kan
omgaan… vandaag en morgen.
Een levensgrote heteluchtballon
ligt wat ongelukkig te wezen in
een hoek… een metafoor voor
de droom van de mens om te
kunnen vliegen? Even verder
ligt een gouden honingbij met
de pootjes in de lucht. De rest
vul je zelf maar in!

Kris Martin speelt met bestaande en herkenbare objecten. Hij
betovert ze met humor en speelse poëzie, maar tegelijkertijd is er
steeds weer die bittere nasmaak.
Hier en daar heb je wel de korte tekst in het bezoekersgidsje nodig
om de intenties van de kunstenaar beter te kunnen duiden.

Dromen van vrijheid

Exit - Kris Martin
S.M.A.K. - Gent
Verlengd tot 03.01.2021
Di t/m vrij: 09u30 - 13u00 en 14u00 - 17u30
WE, feestdagen en schoolvakanties: 10u00 - 13u00 en 14u00- 18u00
Maandag gesloten
Raadpleeg de website voor de actuele toegangsmodaliteiten
www.smak.be
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Kappa sluit aan bij het nieuwe digitale woord!
Om onze woordkunstenaars meer forum te geven, denken wij erover
om een Kappa-podcast te starten zodat gedichten, teksten of
voordrachten die bij een tentoonstelling horen achteraf nog beluisterd
kunnen worden. We plaatsen ze op een kanaal dat via de Kappa-
website kan gevonden worden. Zo worden je teksten dus vindbaar,
beluisterbaar voor een groter publiek en minder vergankelijk.
Een podcast is een luisterfragment, geen beeld en binnen een
bepaald thema (tentoonstelling). Een podcast neem je thuis op via je
laptop of gsm, je kan het bewerken met een programma of niet en
dan doorsturen naar Kappa om te publiceren.
Als je ook zin hebt om jouw tekst ruimer in de wereld te zetten, of
heb je meer info nodig: laat het dan weten aan Madeleine -
info@echtgebeurd.be.

kappa
lanceert

Podcast voor woordkunstenaars
Madeleine Nieuwlaat
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De grootste pianist van zijn tijd
Yolande Van de Weerd
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Sergei Rachmaninov (1873-1943) was zonder twijfel de grootste
pianist van zijn tijd. Rachmaninov loofde echter Josef Hofmann, een
Pools musicus (1876-1957) die later de Amerikaanse nationaliteit
aannam, als de beste levende pianist.
Dit voorval leert ons twee dingen. Ten eerste dat Hofmann wel
degelijk een superpianist was daar hij door de meester zelf als
zodanig werd voorgesteld, en ten tweede dat Rachmaninov een
uiterst bescheiden man was.
Toen Rachmaninov twintig jaar was overleed Pjotr Iljitsj Tschaikovsky
(1840-1893) onverwachts op drieënvijftigjarige leeftijd. De jonge
Sergei treurde diep over het verlies van de meest bekende
Russische componist, die men een beetje zijn mentor kan noemen.
Rachmaninov drukte zijn gevoelens uit in het zogenaamde ‘Trio
Elégiaque’. Dit in navolging van Tschaikovsky die eerder bij de dood
van Nicolaj Rubinstein (1835-1881) een élégiaque trio componeerde.
Rachmaninov gaf in zijn trio’s een staaltje van jeugdig vakmanschap
betreffende kamermuziek.
Tschaikovsky schreef het bij de massa
meest bekende pianoconcerto. Zonder
afbreuk te willen doen aan de waarde
van dit mooie werk is het een
vaststaand feit dat Rachmaninov in
zijn vier pianoconcerto’s wat kleurrijke
orkestratie en beklijvend lyrisme
betreft een hoogtepunt bereikte.
Toen echter zijn Eerste Symfonie
(onder leiding van Alexander
Glazunov) door de muziekcritici werd
gekraakt, leed Rachmaninov aan een
zeer zware depressie. Hij twijfelde Tschaikovsky
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aan zijn scheppende gave en leed er zodanig onder dat hij in
behandeling ging bij een zielsdokter (Dr. Nikolaj Dahl).
Enkele tijd later kwam het Tweede Pianoconcerto tot stand. Een ware
hoorn des overvloeds wat muzikale ideeën betreft. En onmiddellijk
een groot succes.
Met zijn herwonnen zelfvertrouwen schreef Rachmaninov een
schitterend en onsterfelijk oeuvre bijeen dat zijn naam tussen de
grote laat-romantici laat stralen.
Als pianist was Rachmaninov de eerste die met de overgang van 19e
naar 20e eeuw een nieuw tijdperk inluidde. Hij beïnvloedde, bewust
of onbewust, bijna alle pianisten uit de periode rond de
eeuwwisseling. Tegelijkertijd was hij de laatste vertegenwoordiger van
de legendarische componist-pianisten (Liszt, Chopin e.a.).
Toch bekende de wat oudere Rachmaninov later dat de jonge
Vladimir Horowitz (1904-1989) zijn Derde Concerto beter speelde
dan hijzelf. Horowitz, de bekendste pianist aller tijden (let wel: niet
pianist-componist) is met Rachmaninovs Derde Concerto de legende
ingegaan.

P.S. Ook van Josef Hofmann zijn enkele opnamen te beluisteren, o.a.
een uitvoering uit 1935 van Chopins twee pianoconcerto’s en een
interview dat de radio opnam (in het Engels) ter gelegenheid van de
tachtigste verjaardag van Hofmann in januari 1956.
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Wie niet meer zoekt
Wim Haazen
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Wie niet meer zoekt
die vindt

veel meer dan zijn verwachtingen

die ziet nog enkel wat er nodig is
om te bestaan

in eigen straatjes, overgrote pleinen
onvoorziene heuvels om te

vluchten als het nodig blijkt of

wachten om de hoek
tot al die snelheid en lawaai

voorbijgeraasd zijn

Alles wat je aankan
ondergaan of zelf beschouwen als

een kegelspel dat altijd maar
op zoek gaat naar de ideale baan

Laat mij maar zitten dromen
met of zonder

schaduw van een nieuwe maan

(uit de dichtbundel 'Horizon')
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‘Zwijgen is geen optie’ is een boeiende gratis te bekijken website,
waar interessante mensen aan het woord komen. Zo ook Benjamin
Verdonck.
Er is iets met Benjamin Verdonck!
Hij maakt werk dat door zowel critici als de grote massa bewonderd
wordt.
Hij maakt werk dat slaat en zalft. Dat groots is en tegelijkertijd
bescheiden blijft.
Er is iets met Benjamin. Met de manier waarop hij met kunst de
wereld probeert te veranderen. Met elk werk. Met elke voorstelling.
Luister naar zijn woorden en het woord 'voorstelling' zal nooit meer
hetzelfde zijn.
Je kan het gesprek bekijken of beluistern via de volgende link:
https://zwijgenisgeenoptie.be/benjamin-verdonck .
Enkele opmerkelijke oneliners uit dit anderhalf uur durende
indringende gesprek:
‘The next thing wil be a lot of small things.’
‘Wat valt er nog te doen? Ons nederig terugtrekken in gratie!’
‘Als kunst… als een individuele actie politiek engagement
mobiliseert… ga de discussie aan!’
‘Kleine initiatieven kunnen politiserend werken.’
‘We weten allemaal dat het economisch systeem nu al failliet is, en
toch zal COVID-19 gevolgd worden door business as usual.’

Zwijgen is geen optie -
Benjamin Verdonck

André De Nys
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YES!
Ivan Janssens
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Kunstplatform Kappa nodigt je van 2 tot 18 oktober uit op het
kunstevenement YES! in een garagecomplex in de Rozemaai
Ekeren. Een organisatie met Benjamin Verdonck als curator.
Het kunstevenement is het resultaat van een creatief proces van een
jaar met diverse inspiratiebronnen zoals de site, het zorgdragen voor,
de ruimtelijke wanorde en de klimaatopwarming.
Het garagecomplex als rauw, vervallen, reeds jaren in onbruik
geraakt gebouw dat toch nog altijd karakter heeft en indrukt maakt,
vormt een uitdaging voor de kunstenaars: de ruimte opnieuw te laten
leven, er tegen aan te gaan en in dialoog of contrast creatief te zijn.
Bijkomende inspiratie kwam van de tekst ‘The Carrier Bag Theory of
Fiction’ van Ursula K. Le Guin. Zij stelt dat de eerste uitvinding van
de vroegste mens een draagtas is geweest. Deze vrouwelijke vondst
is de basis van de mensheid in tegenstelling tot het jachtwapen, een
dominerende mannelijke vinding.
In het creatief proces kwamen ook de boeken ‘De onbewoonbare
aarde’ van David Wallace-Wells en ‘Het klimaat zijn wij – De wereld
redden begint bij het ontbijt’ van Jonathan Safran Foer aan bod.
De link met onze eigen leefomgeving met zijn ruimtelijke wanorde,
automobiliteit en teloorgang is ook voor de hand liggend.
Tenslotte: met de coronatijd kreeg het kunstevenement YES! een
bijkomende betekenis. Na alle maanden van lockdown, onzekerheid
en zorgen kan YES! een positief antwoord zijn om er opnieuw tegen
aan te gaan.
Het is aan de kunstenaars om met hun werk opnieuw leven te
creëren. Het is aan de kunstenaars om de inventiviteit en kracht alle
kansen te geven. YES!.
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Het resultaat van de vele creatieve processen van meer dan een jaar
is zichtbaar in meer dan 50 beeldende kunstwerken: schilderijen,
installaties, keramiek en beelden. Ook niet-beeldende kunsten komen
aan bod.

YES!
Garagecomplex Rozemaai - Ekeren

02.10.2020 - 18.10.2020
Vrij t/m zo: 11u00 - 17u00

Organisatie: Kunstplatform Kappa i.s.m. district Ekeren
www.kappakunstplatform.be

haiku

van riet

roerloos ligt het
in de drooggevallen sloot

een egellijfje
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December 1875 werd Rainer Maria Rilke
(1875 – 1926) geboren in Praag. Vóór de
Eerste Wereldoorlog, tijdens het
Habsburgse Keizerrijk, was Duits de
voertaal der intelligentia in Praag.
Later reisde Rilke zowat over heel
Europa en verbleef langere periodes in
Parijs, in Venetië en vooral in Berlijn.
In 1902 kwam hij in de Franse hoofdstad
in contact met de beeldhouwer Auguste
Rodin (1840-1917). De relatie tussen de
twee mannen was heel bijzonder.
‘Uw kunst brengt brood en goud voor
schilders, dichters en beeldhouwers. Aan
al die artiesten die niets anders wensen dan een straaltje
eeuwigheid,’ schreef Rilke. ‘Ik heb begrepen dat werken aan een
oeuvre leven is zonder ooit te sterven.’
Rilke was zeer onder de indruk van de scheppende drang en het
immense talent van Rodin.
R. M. Rilke was een hoogst begaafd dichter en schrijver van artikels
over kunst (o.a. over Rodin).
Hun geestelijke vriendschap was uiterst rijk en enthousiast. Tussen
de scheppende hand van Rodin waaronder het marmer sensueel en
levend werd voor de eeuwigheid en de mystieke kracht van Rilkes
prachtige zinnen bestaat er, voor wie oplettend zien en begrijpen
kan, een zekere affiniteit. Een drang naar het tijdloze, het eeuwig
durende.
Van 1905 tot 1906 was Rilke de secretaris van Rodin. Zijn taak
bestond o.a. uit het schrijven van artikels over het werk en de
tentoonstellingen van de beeldhouwer en het bijhouden van
afspraken en correspondentie.

Tot in de eeuwigheid
Yolande Van de Weerd
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Rainer Maria Rilke
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Toen er in 1906 onenigheid kwam over de wijze van het
administratieve werk van Rilke veranderde dit niets aan hun
verhouding als kunstenaars.
Rilke ondertekende zijn brieven steeds respectvol. Uitdrukkingen als
‘Tot in de eeuwigheid uw trouwe vriend’, ‘Zeer hartelijk’ en ‘Steeds
de jouwe’ zijn enkele voorbeelden voor de verering die Rilke had
voor ‘de Meester’ Rodin.

Ik liet mijn engel lang niet los
en hij verarmde in mijn armen
en hij werd klein en ik werd groot
en opeens werd ik erbarmen
en hij een bevend vragend woord

Dan heb ik hem zijn hemel gegeven
en hij liet mij de aardse waan
hij leerde zweven, ik leerde leven
en dan hebben we elkaar langzaam verstaan.

Vrij vertaald naar Rilke. (Yolande Van de Weerd)

Auguste Rodin
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Wat heb ik toch aangevangen?
André De Nys
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Het klooster van Clonmacnoise werd gebouwd in het jaar 544. De
nederzetting was eeuwenlang zowat het Vaticaan van Ierland.
Het was niet alleen het spirituele, maar ook het intellectuele centrum
van de Ierse beschaving. Het was vooral het centrum van een
authentiek christendom, waarin de natuur nog een sacraal karakter
had. Vandaag is Clonmacnoise nog een ruïne en een
bedevaartsoord.
Aedh, één van de vele pelgrims, arriveert in 606 aan de
kloosterpoort. Totaal uitgeput slaat hij zijn hand voor z’n ogen. Niet
veel later sterft hij.
Zijn gebaar van toen werd vijftien eeuwen later vertaald in een
aangrijpende sculptuur. Het beeld is – naar mijn gevoel - een icoon
voor wat er vandaag onderhuids in onze corona-samenleving leeft.
Laten we eens proberen te achterhalen waarom hij z’n ogen
verbergt.
Misschien komt de pelgrim tot inkeer en weent hij omdat hij er een
puinhoop van heeft gemaakt. Misschien schaamt hij zich omdat hij
niet geleefd heeft zoals z’n dromen hem hebben ingefluisterd.
Ook ons eigen pelgrimpad vandaag ligt bezaaid met puin van onze
cultuur. Het zijn de restanten van zoveel dromen die ons mensen zo
nu en dan eventjes ‘betoverd’ hebben.
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Klimaatverandering, tsunami’s en orkanen, oceaanvervuiling,… Wordt
het geen tijd dat wij ook eens onze ogen bedekken?
Hebben wij ook niet, net als Aedh, de authentieke heiligheid van de
natuur teveel verwaarloosd? Staan we vandaag niet met z’n allen op
het slagveld van de menselijke hoogmoed?
Laten we hopen dat uit de corona-pandemie het zaad kan ontkiemen
voor een vernieuwde samenleving waarin plaats is voor respect ten
overstaan van de natuur en voor het diepe mysterie van ons
bestaan.
Het zal veel nederigheid vragen om onze suprematie en ons groot
gelijk in te dijken zodat we onze authentieke plaats in het universum
terug kunnen vinden. Maar laten we om te beginnen even, net zoals
Aedh, onze blik nederig naar beneden richten en onze ogen
bedekken. Laten we even schaamtevol en op een Keltische manier
achterom kijken naar die immense puinhoop die we achtergelaten
hebben.
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25 jaar Kappa!
Ivan Janssenste
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25 jaar Kappa… En aan wie anders kon Kappa vragen om er een
boek aan te wijden dan aan zijn stichter en eerste voorzitter André
De Nys? Hij kon deze vraag onmogelijk negeren en heeft dan ook
zijn herinneringen op papier gezet. Het is een persoonlijk document
geworden waardoor de geschiedenis van Kappa niet verloren gaat.
De herinnering aan tal van initiatieven blijft bewaard.
André begint zijn verhaal in 1995 met de afsplitsing van Kappa van
de Culturele Kring Hoghescote.
De eerste autonome kunsttentoonstelling vindt plaats van 30
september tot 2 oktober 1995 in ’t Bruggeske, gevolgd door ‘De
verborgen kamers van pastoor Carolus Verheyen’ in 1996 in de
Oude Pastorie van Kapellen, ‘Kunst in de vitrines’ in de Kapelse
Stationsstraat en ‘Sport’ in de Mariaburgse Tennishal.
Blokjee: absoluut hoogtepunt
‘Blokjee’ wordt in 1998 het grootste project dat ooit door Kappa werd
gerealiseerd. De tentoonstelling in de leegstaande kazernegebouwen
in Hoogboom telde maar liefst 235 kunstenaars en meer dan 5.000
bezoekers. Door het succes kon de afbraak van de kazerne
voorkomen worden.
Na ‘Blokjee’ en na een explosie van het ledenbestand volgen de
thema-tentoonstellingen elkaar in snel tempo op: ‘Chopin Art’,
‘Eigenaardig-evenwaardig’, ‘Turen naar miniaturen’ en ‘Triptieken’.
‘FeUTURIUM’ in het fort van Stabroek in 2002 richt het vizier op het
100 jaar oude futurisme en op het derde millennium. De kerk
Attenhoven is in 2003 het decor voor ‘Tekens van Stilte’.
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Onvervuld verlangen
De tentoonstelling ’Isengrimus of een onvervuld verlangen’ van Louis
Paul Boon vond in 2004 en 2005 een onderkomen in Sint-Andries in
Antwerpen, in Kapellen in Zeeland en in Lint. Na ‘Depleestoebie’ in
het oud-gemeentehuis en ‘Kunst met de K van kringloop’ in de
watertoren van Kapellen trekt Kappa in 2008 met de begenadigde
lierspeler Orpheus en zijn geliefde Eurydice opnieuw naar het fort
van Stabroek. In ’t oud-gemeentehuis werd in 2009 een blind date
voorgesteld met telkens 2 lukraak gekozen kustenaars. ‘De zeven
hoofdzonden’ vinden hun plek in 2010 in de kerk Attenhoven en is
de eerste tentoonstelling van Marc Maes als nieuwe voorzitter.
Prettig gestoord
Daarna volgen ‘Koekeloerepoezewoefke’ in het Rivierenhof, ‘Vrouwen
in een mannenwereld’ in ’t Bruggeske, ‘Getekend Kappa’ in het
Ernest Albert Huis in Kalmthout, ‘Kappa… natuurlijk’ in de galerie van
het Arboretum, ‘Prettig gestoord’ in de St.-Jozefskapel in Brasschaat,
‘Rendez-Vous’ in het Ravenhof en ‘Boom!’ in het Beukenhof in
Kapellen. De mythologische figuur Prometheus bezorgde het vuur
voor een tentoonstelling in ’t oud-gemeentehuis. Na ‘De Zeven
werken van barmhartigheid’ in de Kapel van de Heuvels komen de
projecten ‘Vreemd’ in Expog Kapellen en ‘Hof van Plaisantie’ in het
Rivierenhof. In 2016 wordt ‘Onderweg naar Utopia’ in Expog
georganiseerd en dit met Ivan Janssens als nieuwe voorzitter.
‘There’s a crack in everything’ in Expog is een samenwerking met
het asielcentrum. André organiseert kleine expo’s in het
Fritkotmuseum op de Groenplaats.
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Dwaze wereld
‘Hof van Verlangen’ in het Arboretum is twee zomermaanden lang
genieten. ‘Klankkleur’ in Expog is een cross-over van beeldende
kunst en muziek. ‘Surpries I, II en III’ volgen elkaar op in de kerk
van de Heuvels. Breugel inspireerde ‘De dwaze wereld’. En het
laatste wapenfeit is het evenement ‘Fort E’ in het fort van Ertbrand.
'YES!' staat nu op stapel. ‘Louwke Poep’ werd door de corona
uitgesteld naar maart 2021.
En zo veel meer
Kappa heeft nog veel meer op zijn palmares. 25 jaar lang Letter Tien
met info over exposities en literaire bijdragen. Een website en een
digitale nieuwsbrief. Het atelier De Vinus opent in 2001. Literaire
optredens en muziekavonden, uitstappen,… Al deze initiatieven
werden waar gemaakt door ongelooflijk veel creatieve mensen.
Kappa dankt iedereen van harte die meegewerkt heeft aan een
kwarteeuw Kappa.
Het boek is een hebbeding!
Het boek van André De Nys kan je gratis bekomen. Hoe? Gewoon
een mailtje sturen naar jeannine.geertsen@skynet.be. Bij voorkeur
haal je je boek op tijdens het kunstevenement YES!
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Gejaagd door de sneeuw
fluwelen sporen
zonder einde

zonder begin

tastende vingers
in natte open wonden

hemelhoge kastelen
op naakte grijze rotsen
geteisterd
geketend
de woeste wilde wind
van nergens heen

en nergens vandaan

kloppend kolkend bloed
onthutsende kringloop
zonder einde

zonder begin

schichtig
de broze fazanten
in het donker nest
van kreupelhout

en zachtjes
smelt de sneeuw
onder de warmte
van hun bange lijfjes.

poëzie
Kringloop

Yolande Van de Weerd
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Binnenskamers
André De Nyste
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In de Leiestreek slaan ze voor de
zevende keer de handen in elkaar
voor een brede presentatie van
moderne en hedendaagse
schilderkunst tijdens de Biënnale van
de Schilderkunst.
Met het thema ‘Binnenskamers’ sluit
het project naadloos aan bij onze
periode van opsluiting tijdens de
corona-crisis. Na een maandenlange
lockdown mag je eindelijk nog eens
gluren in een ander huis dan het
jouwe!
De tableaus tonen een uitgebreid

scala aan fysieke binnenruimtes zoals het atelier en het huiselijke
interieur. Toon me hoe je woont en ik zal zeggen wie je bent… de
beslotenheid, intimiteit en
geborgenheid binnenskamers nodigt
de kunstliefhebber uit voor een
voyeuristische verkenningstocht naar
identiteit. Het interieur verhult en
onthult tegelijkertijd.
Maar de Biënnale maakt ook plaats
voor de ruimte van de verbeelding en
de psyche.
Het museum Dhondt – Dhaenens
(Deurle), Mudel (Deinze) en het
Raveelmuseum (Machelen-Zulte)
maakten een selectie uit één eeuw
schilderkunst wereldwijd. De eigen

Jan Van Imschoot -
Living without a kiss (2009)

Joëlle Dubois - Dawn
(2020)
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collecties van de musea dienden hierbij als basis om een brug te
slaan naar de actuele kunstwereld.
Bezoekers met een reservatieticket krijgen toegang met voorrang.
Het museum Gust De Smet en de crypte in het gemeentehuis van
Sint-Martens-Latem zijn dezelfde periode gratis en zonder reservatie
te bezoeken.

Luc Tuymans - Interior nr III

Biënnale van de Schilderkunst 2020
Museum Dhondt-Dhaenens - Deurle
Mudel - Deinze
Roger Raveel Museum - Machelen-Zulte
26.10.2020 - 18.10.2020
Di t/m zo: 10u00 - 17u00
Raadpleeg de websites voor de actuele toegangsmodaliteiten
www.museumdd.be
www.mudel.be
www.rogerraveelmuseum.be
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Lucien Denissen

De maakbaarheid van het leven

Er woeden reeds lang discussies omtrent de maakbaarheid van de
samenleving, de maakbaarheid van het geluk, van het ongeboren
leven, van relaties, van de economie, enzovoort. Het is een welles-
nietes debat tussen believers en non-believers.
De believers zijn ervan overtuigd dat je de toekomst kan construeren.
‘Waar een wil is, is een weg.’ Ze analyseren de situatie, formuleren
doelstellingen en ontwikkelen methodes om het einddoel te bereiken.
Economen bijvoorbeeld bedenken strategieën om uit de impasse te
geraken, maar kunnen onverwachte gebeurtenissen als een crisis
niet altijd inschatten. Bovendien is de strategie niet waardenvrij: het
is moeilijk ieders welvaart even hoog op de agenda te plaatsen.
Toch leeft de idee van maakbaarheid, merkwaardig genoeg, zowel in
het socialisme als het liberalisme, en zelfs in meer extreme
maatschappijbeelden als communisme en fascisme. De
sociaaldemocraten gaan meer genuanceerd en pragmatisch te werk
en zullen het doel en de manier waarop al eens bijstellen.
De maakbaarheid van een vrije maatschappij is gestoeld op
engagement en correcte intermenselijke contacten. In een kleine
kring is empathie (inlevingsvermogen) een nodige en vaak voldoende
basis om samen te leven in een relatie. In een groter geheel is de
hierbij vereiste verantwoordelijkheidszin van alle partijen niet altijd
evident. Soms haalt tirannie het op democratie, of rebellie het op
burgerzin.
Onderzoekers definiëren gelukkig zijn in eerste instantie als een
ervaring van welzijn en vreugde, maar beperken de maakbaarheid
ervan liever niet tot zaken als relaties, inkomen, gezondheid en
woonomgeving. Strebers kunnen namelijk ook ongelukkig zijn, als
hun gedrag niet ondersteund wordt door het gevoel dat het leven
zinvol is. De mens heeft immers even goed behoefte aan denk- en
gedragspatronen als: optimisme, kunnen genieten van het nu,
dankbaarheid en blijheid om anderen te helpen of begeesteren.
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De believers wijzen er graag op dat gelukkige mensen beloond
worden voor hun attitude: ze zijn niet alleen vindingrijk, vriendelijk en
flexibel, maar ze kunnen ook beter omgaan met tegenslag en
hebben een sterker immuunsysteem. Ze zouden tevens beter kunnen
onderhandelen en leiding geven, waardoor ze ook kans maken op
een groter sociaal netwerk en opvang als dat nodig is.
De maakbaarheid van geluk kent echter grenzen, zegt de stoïcijn:
lijden is onontkoombaar. Zelfs wie gelooft in maakbaarheid moet in
tijden van ellende zijn illusie even opschorten. Psychiater Dirk De
Wachter noemt in ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ (Lannoo
30/09/2019) het geluk najagen dan ook een vergissing. ‘Streven naar
zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.’
Een stap verder in het ethisch debat staan studies over de
maakbaarheid van het mensenras, de zogenaamde bionische mens,
die beogen ons meer bestand te maken door medicatie, implantaten
of zo nodig door genetische manipulatie.
Geloven in maakbaarheid vereist volharding. Wie tegenslag heeft,
geraakt weleens ontmoedigd. Het is aan de volhouders om de
ontmoedigden terug in beweging te krijgen, aanvankelijk misschien
door troost, dan door ondersteuning, en tenslotte door activering,
samenwerking en inzet van twee kanten.
Ieder individu voor zich of iedere gemeenschap kan het eigen
(samen)leven uitbouwen, maar zal regelmatig moeten bijsturen. Trial
and error, zoals alleen (levens)kunstenaars dat kunnen.
Maakbaarheid is niet absoluut, maar ‘weersafhankelijk’. Sommige
dagen lukt het wat minder, lig daar maar niet wakker van.
Besluit: gelukkig zijn is een werkwoord. Je kan in de maakbaarheid
ervan geloven, maar dan niet als dogma. Onvoorziene
omstandigheden zouden je weleens kunnen verrassen. Maak je af en
toe de balans op?
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Agenda

YES!
02.10.2020 - 18.10.2020, Rozemaai - Ekeren
Vrijdag, zaterdag, zondag: 11u00 - 17u00

Sara Gironi Carnevale - Hostage
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