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Letter Tien in april 2020
Marianne Nieuwinckel
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Letter Tien in oktober 2020

Eindelijk is het zover! Kappa kan nog eens een vernissage
aankondigen. En wat voor één! In de meest onzekere tijden hebben
tientallen Kappa-kunstenaars onder het toeziend oog van curator
Benjamin Verdonck hard gewerkt aan de meest diverse kunstwerken.
Allemaal geven ze, op hun eigen manier, een antwoord op
vergankelijkheid en verval: YES! Lees er alles over in deze Letter
Tien.
Ook buiten Kappa om beginnen onze leden weer naar buiten te
komen met hun creativiteit. We zijn dan ook blij weer een
berichtenbord te kunnen publiceren.
Andere leden hebben dan weer een plekje gevonden bij het nieuwe
aanbod van Kappa: Wim en Madeleine zijn de eerste
woordkunstenaars die hun verhalen prijsgeven aan de podcastpagina
op de website van Kappa. Wie volgt?
Deze Letter Tien zit ook vol muziek. We kennen Yolande al lang als
grote muziekliefhebber die, vaak vanuit een originele invalshoek,
interessante bijdragen levert voor ons tijdschrift. Maar deze keer laat
ook Rita zich niet onbetuigd. Ontdek waarom Monteverdi een
bruggenbouwer is.
Bij André kunnen we, zoals steeds, terecht voor boeiende tentotips.
En in zijn rubriek ‘Over het goede, het schone & het ware’ laat hij
ons nadenken over het ontstaansproces van een kunstwerk.
Naar goede gewoonte sluit Lucien de rij met een speelse column.
Zijn ‘Reisverhaal doorheen duistere tijden’ is een ware
ontdekkingstocht!
En toch: er valt nóg meer te ontdekken in deze editie… Alvast veel
leesplezier gewenst!
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Provinciaal cultuurhuis De Warande organiseert in coproductie met
STORMOPKOMST een groepstentoonstelling met als thema ‘De
Nacht’.
Voordat er kunstlicht bestond, was de nacht vol van duisternis. Dag
en nacht waren twee verschillende werelden. De nacht was een
parallel universum, met eigen rituelen, geuren en geluiden. Het was
een universum vol reële en imaginaire gevaren. De mens kon tijdens
de nacht ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid, aan de sociale
conventies en hiërarchieën.
Ook vandaag ervaren wij de nacht nog steeds als een bijzonder
moment. De nacht transformeert ons. Het is een moment om tot
onszelf te komen. Een moment om onszelf in te verliezen, ook
wanneer we slapen. Dromen en nachtmerries zorgen voor de
verwerking van onze emoties van overdag.
Veel kunstenaars laten zich inspireren door deze wereld die bekend
maar tegelijk ook mysterieus is. De nacht brengt rust en opwinding.
Naast de installatie van Hans Op de Beeck op de cover, is er werk te
zien van Nel Aerts, Fred Bervoets, Ben Sledsens, Léon Spilliaert,
Dennis Tyfus en vele anderen.
Laat je verleiden door de geheimen van De Nacht!

bijde
cover

Location 1 - Hans Op de Beeck

De Nacht
De Warande - Turnhout

01.07.2020 - 13.12.2020
Woe t/m zo: 10u00 - 17u00

Ticketreservatie verplicht
www.warande.be

Cover: Hans Op de Beeck, Location 1, 1998, installatie,
collectie Vlaamse Gemeenschap
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Gideon Kiefer
André De Nyste
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Sinds 1992 beheert de gemeente Sint-Martens-Latem het Museum
Gevaert – Minne. Het beschermd erfgoed is gelegen in een
paradijselijk domein van bijna drie hectaren.
In de vaste collectie vinden we alle grote namen van de artistieke
hoogdagen uit de eerste helft van de 20e eeuw: de Saedeleer,
Minne, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den Bergh, Gust De
Smet en vele anderen.
Tot 18 oktober gaat de Latemse kunstenaar Gideon Kiefer (°1970) in
dialoog met de groten van toen. Een selectie schilderijen en
tekeningen uit de laatste tien jaar wordt getoond in de intieme ruimte
van de schaapsstal.
Met een eigenzinnige en soms huiveringwekkende beeldentaal
creëert Kiefer een intieme en mysterieuze wereld. Sociologische,
politieke en ecologische thema’s komen aan bod.
De uitputting van de fossiele brandstoffen en de klimaatverandering
zijn slechts enkele van de vele thema’s die zowel in het vroege als in
het recente werk prominent aanwezig zijn. De bezorgdheid en de
angst van velen voor onze ecologische toekomst wordt in metaforen
uitgewerkt.
De maatschappijkritiek van de kunstenaar richt zich vooral tegen
wetenschappers, bedrijfsmanagers en andere controlefreaks. Want
daar wringt volgens Kiefer het schoentje!
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Er gebeuren in onze samenleving dingen door machtige mensen die
hun functie misbruiken, aldus Kiefer. Die donkere sturende krachten
staan vaak een duurzame toekomst in de weg.
Vogels en mensen… herhaaldelijk tekent de kunstenaar ze, gevangen
in een netwerk van draden en steunbalken. Het zijn metaforen voor
opgelegde controle en orde, maar tegelijkertijd tonen de taferelen dat
deze dwingende structuren dikwijls ‘het systeem’ laten vastlopen.
Kiefer laat zich in de eerste plaats inspireren door zijn persoonlijke
herinneringen. Maar al even bepalend zijn ook de nachtmerries die
door zijn hoofd jagen, vlak voor hij ontwaakt uit een enge droom.
Doorheen zijn oeuvre worden er vragen gesteld bij de
onbetrouwbaarheid van het geheugen. Op die manier maakt de
kunstenaar ruimte vrij voor een grenzeloze artistieke verbeelding.
In recent werk zijn de huiveringwekkende en dwingende settings
grotendeels verdwenen. Maar een boost voor het vertrouwen in de
mensheid geeft Kiefer niet.

Gideon Kiefer - The Room is Lit by Electric Light
Museum Gevaert - Minne
Kapitteldreef 45 - Sint-Martens-Latem
Parking: Edgard Gevaertdreef
08.08.2020 - 18.10.2020
Woe t/m zo: 14u00 - 17u00
Ticketreservatie verplicht: tel. 09 220 71 83
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Diabelli Variaties
Yolande Van de Weerd
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Anton Diabelli (1781-1858) was
behalve uitgever van
muziekpartituren ook zelf
componist. Wat van zijn oeuvre is
overgebleven zijn de zogenaamde
Diabelli Variaties die hij, behalve
het oorspronkelijk thema dat vrij
onbeduidend is, niet zelf schreef.
Om zijn uitgeverij in de kijker te
zetten componeerde hij deze wals
en vroeg aan verschillende
tijdgenoten-toondichters hierop
een korte variatie te schrijven.
Ook Beethoven werd gevraagd…
Verschillende componisten gaven hieraan gevolg en er kwamen maar
liefst 50 variaties binnen.
Een indrukwekkend aantal alleszins. Maar even verrassend zijn
sommige namen die op de partituur prijken.
Diabelli rangschikte de deelnemers alfabetisch:
De gerenommeerde Weense pedagoog en componist Carl Czerny
(1791-1857) schreef tevens een coda om het stuk af te sluiten. Zijn
methode om piano te leren spelen wordt vandaag nog gebruikt.
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), een Weens pianovirtuoos en
componist van wie de werken soms nog worden gespeeld.
Frederik Kalkbrenner (1785-1849), Duits pianist die later ten tijde van
Liszt en Chopin in Parijs furore maakte.
Franz Liszt (1811-1886) schreef op 11-jarige leeftijd zijn variatie.
Ignaz Moscheles (1794-1870), bekend Duits virtuoos en componist
waarvan de muziek nog op cd en concerten te horen is.

Anton Diabelli
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Franz Xaver Mozart (1791-1844), niemand minder dan de zoon van
Wolfgang Amadeus.
Franz Schubert (1797-1828). Zijn variatie was maart 1821 gedateerd.
Dit om er maar enkelen te noemen.
Beethoven bracht voor de aangeduide einddatum niets binnen. Maar
wat later overtrof hij alles met 33 variaties. Diabelli liet het werk in
zijn uitgeverij drukken en kroonde hiermee het idee van variaties op
zijn thema.
Ook buiten het Beethovenjaar werden en worden deze variaties
regelmatig gespeeld. De werken van de 50 andere componisten
rusten in de vergeethoek.

haiku

van riet

haiku

van riet

In avondschemer
ganzen boven het weiland

onderweg naar ergens
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Claudio Monteverdi
Rita Verbist
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‘Gelukkig is de mens die zijn toevlucht zoekt in de zoete schaduw
van jouw Groene Berg, jouw Monte Verde. Want daar verdwijnt alle
melancholie van het hart.’
Deze woorden van de 17e-eeuwse dichter Bellerofonte Castaldi
werden geschreven voor Claudio Monteverdi, geboren op 15 mei
1567. (*)
Claudio Monteverdi was violist, zanger, componist, ontroostbaar
weduwnaar, vader en later zelfs priester. In de eerste plaats echter
was hij een bruggenbouwer. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht
aan de revolutionaire brug die hij sloeg tussen renaissance en barok.
Van polyfone religieuze gezangen naar monodie in liederen en opera.
Monteverdi had slechts één doel voor ogen, of het nu de religieuze
of wereldse muziek betrof: muziek moest emoties teweeg brengen.
Of, zoals hij ooit zelf schreef: ‘Het doel van alle muziek is het raken
van de ziel.’
Het experimenteren met ongebruikelijke samenklanken en effecten
kwam samen in Orfeo, de eerste volwaardige opera uit de
muziekgeschiedenis, in zijn schitterende Mariavespers en in het
ontroerende Lamento d’Arianna.
Monteverdi blijft de ziel raken. Tot op vandaag worden er rode rozen
neergelegd op zijn graf in de Basilica di Santa Maria Gloriosa dei
Frari in Venetië.

(*) Bron : Klara - programma Sanssouci
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Kappa sluit aan bij het nieuwe digitale woord! En de eerste
gesproken verhalen van twee van onze leden zijn binnen!
Dichter Wim Haazen heeft twee mooie teksten gepubliceerd:
Kortverhaal 'Hoog': ‘Hij zet zich in een boom en beschouwt de
omgeving’ - Zie en voel mee wat er is... - 5'
Verhaal 'Rust': ‘Een heel intieme belevenis van een man die sterft,
maar niet alleen blijft met zijn gedachten en belevenissen’ - Als je
jezelf durft laten ontroeren... - 25'25"
Meer over Wim op www.wimhaazen.be
Van Madeleine Nieuwlaat kan je het verhaal 'Brasschaatse
grootspraak' beluisteren. Of hoe de Brasschaatse mannen hun eigen
verhalen creëren. 9'
Meer over Madeleine en haar activiteiten op www.echtgebeurd.be
Deze teksten kan je beluisteren op de website van Kunstplatform
Kappa/podcast.
Als je ook zin hebt om jouw gedichten of verhalen ruimer in de
wereld te zetten, of je hebt meer info of misschien wat hulp nodig,
laat het dan weten aan Madeleine - mnieuwlaat@hotmail.com of
0486/895054.
Enne... ga zeker eens kijken en luisteren en laat je inspireren.

berichtenbord
Kappa podcast

Madeleine Nieuwlaat

Wim Haazen Madeleine Nieuwlaat
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De aarzeling, de twijfel, het denken en het overwegen, het
experimenteren, het herhalen en veranderen… het zijn de
handelingen die inherent zijn aan het ontstaansproces van een
kunstwerk.
Voor sommigen heeft de aarzeling een dubieuze reputatie. Aarzelen
is immers niet doelgericht? Bijgevolg: nutteloos tijdverlies. Niets is
minder waar!
Voor de meeste kunstenaars is twijfel een noodzakelijk deel van het
creatieve proces. In elke aarzeling schuilt immers een bron van
ongekende mogelijkheden.
Het vermijden van de pauzeknop leidt tot verstarring van de
menselijke vermogens en tot verkleining van de kansen tot
vernieuwing.
Een kunstenaar moet durven ‘falen’, omdat dit de mogelijkheid biedt
om te ‘vinden’. Het opzoeken van het gebied waar de twijfel heerst
behoort tot één van de belangrijkste bezigheden van de artiest.
Weglopen van ‘falen’ resulteert niet zelden in herhalen van wat er al
was, meer bepaald: een artistieke dood.
Er is lef voor nodig om vanuit het ongevraagde iets te laten ontstaan
waarvan de betekenis vooraf nog niet vaststaat. Op zoek gaan naar
het juiste basismateriaal voor een specifiek project, het toeval
toelaten, aan de oorzaak een gevolg geven, een slappe of foute lijn
herkennen en hierdoor de spanning vergroten, een plotse inval out of
the blue… wisselende oordelen spelen een chaotisch spel met het
gemoed van de creatieve geest.
De kracht van het aarzelen is het toelaten dat potenties blootgelegd
worden die in het bewustzijn verscholen liggen.
De kunstenaar kan nog wel eens proberen om het keuzeproces te
kanaliseren met argumenten vóór en tegen, maar het is beter om het
gemoed te laten spreken. De spontane zielenroerselen kunnen de
uitstraling van het kunstwerk achteraf een krachtige extra dimensie
geven.
De ruimte voor de tussentijd is zeker en vast niet nutteloos.
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De onbegrensde vrijheid van
het aarzelen

André De Nys



oktober 2020 11

poëzie
Het pad

Rita Verbist

honderdjarige eiken,
langszij achteloos,

geknakte stengels in
het gras

verdwenen, de
gotische bogen,

hoogreikende armen,
hemel verwelkomend

honderdjarige eiken,
zichtbaar kluwen wortels
sterk in doelloze zwakte

honderdjarige eiken.
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De weerschijn van een spiegeling
Yolande Van de Weerd
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Een bijzondere vriendschap verbond de Franse romantische schilder
Eugène Delacroix (1798-1863) met de Poolse componist Frédéric
Chopin (1810-1849).
Beiden woonden in Parijs en brachten regelmatig een deel van hun
zomers door op het landgoed van Aurore Dupin, beter bekend onder
haar schrijverspseudoniem George Sand (1804-1876). Haar landhuis
stond (en staat nog) in Nohant, een klein gehucht in de mooie
groene Berry, een landstreek met zonnebloemvelden en
kastanjelaren langs de rustige rivier Indre.
Daar namen beide genodigden deel aan het artistieke samenzijn. Er
werd vlijtig geschreven, geschilderd en gecomponeerd.
In de ochtend kregen de gasten ontbijt op hun kamer geserveerd.
Ieder kon dan naar believen werken.
In de late namiddag werd de warme hoofdmaaltijd samen gebruikt,
bij mooi weer in de grote tuin. Nadien werd er gemusiceerd,
gediscuteerd of voorgelezen.
Delacroix beschikte over een eigen atelier en Chopin speelde op een
prima piano die door de firma Pleyel speciaal voor hem vanuit Parijs
werd geleverd.
Delacroix schreef het volgende: ‘Het gebeurt dat door het open raam
fragmenten weerklinken van de muziek van Chopin. Die klanken
vermengen zich met het lied van de nachtegaal en de geur van
rozen. Ik heb lange gesprekken met Chopin, van wie ik veel houd.
Hij behoort tot die kleine groep mensen die men kan bewonderen en
naar waarde schatten.’
Volgens George Sand hadden de twee kunstenaars veel gemeen wat
smaak, manieren, elegantie en nobele ideeën betreft. En ze
begrepen elkaar goed.
Eugène en Frédéric voerden interessante gesprekken waarvan
fragmenten voor de eeuwigheid werden bewaard.
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Ze spraken over het belang van
kleuren en nuances, van
terugkerende elementen en
variatie in motieven. Het spel van
licht en donker.
Delacroix: ‘De weerschijn van een
spiegeling. De spiegeling van een
weerschijn.’
Chopin: ‘Dat is nieuw voor mij. Ik
zet me liever aan de piano.’
Delacroix, nadat Chopin enkele
minuten had gespeeld : ‘Dat is
precies wat ik bedoelde. Het is
chemie. De tonen vloeien af en
vormen zich terug. Het is niet
gedaan daarmee, de spiegeling
begint.’

Chopin: ‘Het is nog niet begonnen. Er valt mij niets in, enkel
schaduwen, figuren die zich niet willen plaatsen, weerspiegeling. Ik
zoek de kleur, ik vind ook de tekening niet…’
Delacroix: ‘Je kan het ene niet vinden zonder het andere, je zal
beide tegelijk vinden.’
Chopin met een glimlach : ‘En als ik enkel de maneschijn kan
vinden?’
Delacroix: ‘Dan heb je de weerschijn van een spiegeling gevonden.’
Na de scheiding van Chopin en George Sand bleef Delacroix zijn
vriend Chopin bezoeken in Parijs. Zijn dagboek toont ons nauwkeurig
wanneer en hoe de toestand van de musicus heel vlug achteruit
ging.
Het portret dat Delacroix van Chopin schilderde toont ons de
componist niet enkel fysiek maar legt als het ware de ziel bloot van
één der grootste kunstenaars uit de 19e eeuw.

Eugène Delacroix -
Portret van Frédéric Chopin
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Kunst leeft! YES!
Na de succesvolle tentoonstelling in Fort Ertbrand nodigt
Kunstplatform Kappa je opnieuw uit op een super-originele locatie. In
een verlaten garagecomplex op Rozemaai, de wijk tussen Luchtbal
en Schoonbroek, stellen meer dan 30 kunstenaars onder begeleiding
van curator Benjamin Verdonck nieuw werk tentoon. Dit kunstproject
is het resultaat van een jaar creatief werken.
Inspiratiebronnen voor deze tentoonstelling zijn de unieke site, het
zorgdragen voor, de ruimtelijke wanorde alsook de
klimaatopwarming. Het garagecomplex als rauw, vervallen, reeds
jaren ongebruikt gebouw dat toch nog altijd karakter heeft en indruk
maakt, vormt een uitdaging voor elke kunstenaar.
Uiteraard kreeg dit project door de corona-uitbraak nog een
bijkomende betekenis. Na maanden van lockdown, onzekerheid en
zorgen wil YES! een positief antwoord zijn dat aangeeft dat we altijd
moeten blijven doorgaan. Het is aan kunstenaars om met hun werk
opnieuw leven te creëren. YES!
YES! is een initiatief van Kunstplatform Kappa met ondersteuning
van 252 cc en het district Ekeren en in samenwerking met
Woonhaven, JES en EVA.

30 kunstenaars. YES!
De tentoonstelling omvat schilderijen, installaties, keramiek, beelden
en audio-visueel werk. Ook niet-beeldende kunsten komen aan bod.
De kunstenaars zijn Annemie Van Dorpe, Annie Janssen, Augusta
Couillandre, Christel De Vrij, Christel Rapier, Dirk Wouters, Erik
Simons, Georges Looten, Gerre Daneels, Ignace Bosch, Ingrid Van
Giel, Ivan Janssens, Jacques Raemaekers, Jeanine Van Durme,
Karin Quintin, Katelijne Dierckx, Kristin Van Dorpe, Lucy Leger, Marc
Daneels, Maria Peeters, Mieke De Bruyne, Mieke Jacobs, Patrica
Dolezal, Patricia Rillaers, Pieter-Jan Maesen, Raymond Noé, Riet De
Bakker, Stef Van Eyck, Sus Verheyen en Winnie Lemmens.

YES!
Ivan Janssens
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3 concerten en 1 wandeling. YES!
252 cc Ekeren biedt in de bizarre ruimte van het verlaten
garagecomplex op Rozemaai 3 unieke concerten aan!
Vrijdag 2 oktober 20u00: Bert Dockx (gratis)
Vrijdag 9 oktober 20u00: Jelle Van Giel Group
Vrijdag 16 oktober 20u00: Night of the Pawlowski Syndrome.
Daarnaast organiseert 252 cc een geleide wandeling op zaterdag 10
oktober van 15u00 tot 16u30. Vertrek aan de parkeergarage
Ferdinand Verbieststraat:
Ongekend is onbemind. Weinig mensen komen in de Rozemaai
tussen Luchtbal en Schoonbroek. Toch wil deze sociale woonwijk er
zijn voor jong en oud.
Tijdens de wandeling hebben we oog voor de renovatie van de wijk,
voor het masterplan, de toekomstige woonprojecten en het nieuwe
park. De Donkse beek werd opnieuw zichtbaar. Er is ruimte voor
natuur en ontspanning alsook een netwerk voor wandelaars en
fietsers.
Gratis deelname, maximum 15 personen.
Reserveren is verplicht voor al deze activiteiten en kan via de link
https://www.252cc.be/nl/event/78754/kunstplatform-kappa
Alles verloopt volgens strikte coronamaatregelen.

YES!
Garagecomplex Ferdinand Verbieststraat, Rozemaai - Ekeren
02.10.2020 - 18.10.2020
Vrij t/m zo: 11u00 - 17u00
Elke zaterdag: rondleiding met uitleg over de werken. Startuur wordt
bekend gemaakt op de website en ter plaatse.
Vernissage: 02.10.2020 om 20u00
(met gratis concert van Bert Dockx - reserveren verplicht)
Finissage: 18.10.2020 om 17u00
www.kappakunstplatform.be/yes
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Werner Paenen - schilderkunst
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Kappa-lid Werner Paenen stelt samen met Luc Brusselmans tentoon
bij Art Forum, Reyndersstraat 30 in Antwerpen.
Werner over zijn werk:
Een schilderkunstige benadering vereist dat men zich met het totale
beeldvlak bezighoudt. Vorm en achtergrond zijn hierbij gelijkwaardig.
Momenten van inzicht en luciditeit worden gevolgd door perioden van
integere beeldontwikkeling en dit tot aan de fase waarin het beeld
natuurlijk en zelfstandig is geworden.
Elk schilderij is een poging tot het creëren van evenwicht tussen het
autonome beeld en de emotionele belevenis van de maker. Het
eindresultaat is aanleiding voor nieuw werk. Telkens weer nadert de
schilder de grens; het moment waarop hij moet beslissen te stoppen,
omdat elke verder toevoeging afbreuk doet aan het beeld.
Schilderen is een mentaliteitskwestie, een zaak van levensbelang,
het middel bij uitstek om hardop gedachten en gevoelens uit te
spreken, een manier om met behulp van ordeningsprincipes,
associaties en verwijzingen, zoekend en tastend op weg te gaan
naar iets dat uniek is.

Luc Brusselmans - Werner Paenen
Art Forum - Antwerpen

20.09.2020 - 06.11.2020
Enkel te bezoeken na afspraak:

tel. 03 234 21 60
Raadpleeg de website voor de
geldende coronamaatregelen

www.art-forum.be
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Elke eerste zondag van de maand kan je in Middelburg (Zeeland) de
kunst- en cultuurroute lopen. Meer dan 20 locaties zijn open van
13u00 tot 17u00.
Als je de markt en de drukke winkelstraten vermijdt is er geen enkel
probleem en de prachtige, vooral de rustige steegjes en straatjes...
De moeite!
Interessant startpunt: gratis parkeren in de buurt nabij de
monumentale Oostkerk – daarachter Pakhuis 22 (schilderkunst en
beeldhouwatelier) - dan om de hoek in de Schuithofstraat 3
‘Middelburg Schilderkunst’ – en zo verder met een gratis
stratenplannetje ter plekke… naar keuze avontuurlijk verder
wandelen…
Opgelet! Kijk vóór je vertrekt de corona-maatregelen na op
https://diplomatie.belgium.be/.
www.kunstroutemiddelburg.nl

de
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oeite
Kunst & Cultuurroute Middelburg

Wim Haazen

In Terneuzen vind je in de Nieuwstraat - vlakbij parkeren aan de
kade - de kunstgalerij Lokaal 54. Het ziet eruit als een museum - zo
gevariëerd en verscheidene hoogstaande kunstvormen! Open van
woensdag tot en met zondag, gratis toegang.
Opgelet! Kijk vóór je vertrekt de corona-maatregelen na op
https://diplomatie.belgium.be/nl.
www.annemannaerts.nl

Lokaal 54
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Liszt en Chamberlain
Yolande Van de Weerd
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‘Franz, stuur geld…’
Deze ijlboodschap bereikte meermaals de bekende componist,
pedagoog en levenskunstenaar Franz Liszt (1811-1886). De afzender
van deze voortdurende vraag naar geld was de twee jaar jongere
Richard Wagner (1813-1883).
Vast overtuigd dat hij het belangrijkste muzikale genie van de eeuw
was schaamde hij zich niet en meende dat hij recht had op
ondersteuning. Die bekwam hij ook van koning Ludwig II van
Beieren. Maar toen deze noodgedwongen de geldbron moest
afsluiten kwam Liszt als helpende hand aan de beurt. Letterlijk en
figuurlijk dan, want de musicus moest het geld verdienen met zijn
twee handen bij publieke optredens en door lessen te geven. Hij was
wellicht de meest genereuze kunstenaar van zijn tijd.
Toen Cosima, de dochter van Liszt haar man in 1866 verliet om zich
definitief bij Wagner te vestigen was deze 53 jaar. Een
buitenechtelijke dochter, Isolde, zag reeds het levenslicht.
Nochthans was de passionele muziek van ‘Tristan en Isolde’
ingegeven door Wagners hete affaire met Mathilde Wesendonck, de
wettelijke echtgenote van zijn weldoener. Wesendonck had Wagner
gratis een mooi gelegen huisje ter beschikking gesteld. Daar kon hij
in alle rust componeren.
Uiteindelijk werden Richard en Cosima een paar. Een tweede
dochter, Eva, werd geboren en de lang verwachte zoon Siegfried
kwam in 1869 ter wereld. Wagner was toen 56 jaar.
Siegfried zou na de dood van Cosima in 1930 de Festspiele in
Bayreuth overnemen maar hij stierf nog in hetzelfde jaar. Hij was
muzikaal erg middelmatig en zou de geschiedernis ingaan als de
zoon van Wagner en de kleinzoon van Liszt en niet als de componist
die verder bouwde aan het Wagneriaans muziekdrama.
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Wagner werd in de tweede helft van de
19e eeuw het idool van heel wat
muziekliefhebbers.
Grote namen zoals de filosoof
Nietzsche, die zich echter later volledig
van Wagner verwijderde, en de Franse
dichter Baudelaire lagen aan zijn
voeten. Ook de jonge Debussy die dit
spoor echter snel verliet bij het
scheppen van zijn eigen muzikale
wereld.
In de 20e eeuw duurde deze
‘Wagnermania’ voort tot ca. in de jaren
vijftig toen er in de hogescholen voor
muziek enorm veel aandacht aan werd
besteed.
Vandaag heeft Wagner nog een trouw publiek maar zeker niet meer
dan bijvoorbeeld Mozart, Beethoven, Chopin of Bach.
Zonder deze laatste zou de hele muziekgeschiedenis er anders
uitzien. De ‘eeuwige muziek’ is van de hand van ‘de oude pruik’,
zoals Johan Christian, de jongste zoon van Bach zijn vader liefdevol
noemde.
Volgens Romain Rolland (Frans filosoof en schrijver van een
interessante en gerenommeerde Beethovenbiografie) is het ideaal
van Wagner voor alles een ideaal van macht. Deze muziek was
nauw verbonden met Hitler-Duitsland. De ‘Führer’ was een graag
geziene gast in Bayreuth bij Winifred, de weduwe van Wagners zoon.
Er werd die beiden zelfs een ‘affaire’ nagezegd…?
Het was tevens een schoonzoon van Wagner, Houston Stewart
Chamberlain (1885-1927) die de ‘geestelijke vader’ van Hitler was.
Alle waanzinnige ideeën over de superioriteit van het Germaanse ras
en de minderwaardigheid van de Joden stammen uit de geschriften
van deze fanatieke Engels-Duitse schrijver die gehuwd was met Eva,
dochter van Wagner en kleindochter van Liszt.
Hoe fel staan deze ideeën tegenover de generositeit en de openheid
van wereldburger, kosmopoliet en abbé Franz Liszt.

H. S. Chamberlain
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Alles moet
Wim Haazen

po
ëz

ie

Alles Moet Onmiddellijk Perfect

Vier woorden prietgepraat want...

Wat is Alles?

Moeten is bedrukkend/onderdrukkend irreëel
van buitenuit verplicht als maat

Onmiddellijk is tijdsgebonden dus fictief
manipuleerbaar zelf bepaald door tijdelijke mensen-

normen met de zon als enig baken en

Perfect is niet te halen zinloos
streven naar volmaaktheid van een hemelbeeld

te zoeken (niet te vinden) op een menselijke aarde
die de heiligheid bedacht heeft met

een God naar eigen beeld-gelijkenis geschapen

Dromen, wensen, aangeleerde slecht geschreven
uitgevonden hallucininaties

Beter dat je die vier woorden achterlaat
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De Egyptische kunstenaar Basim Magdy (°1977) woont en werkt
momenteel in Basel – Zwitserland.
Zijn hallucinant en satirisch oeuvre bestaat uit film en fotografie,
tekst, schilder- en tekenkunst, installaties en sculpturen. In zijn
museale projecten neemt hij ons mee op sleeptouw naar de
toekomst, alhoewel zijn persoonlijke bezorgdheid zich eerder situeert
in de actualiteit.
Overal in de wereld hoor je mensen die dromen van een nieuwe
wereld. Bevinden we ons, in het begin van de 21e eeuw, op een
kantelpunt naar een andere vorm van leven?
Basim Magdy brengt verhalen over het onvermogen van de
menselijke psyche om nieuwe wegen naar de toekomst te openen.
Steeds opnieuw zal de mens dezelfde foute beslissingen nemen.
Iedere keer komt de mens opnieuw terecht in een banale en vaak
gewelddadige cyclus van actie en mislukking.
Centraal in de presentatie in het M hka staat de recente kortfilm ‘New
Acid’. Hierin is de rol van de mens uitgespeeld. Het decor bestaat uit
plastic planten en origami bloemen.

tentotip
Basim Magdy

André De Nys

‘Steeds geprobeerd.
Steeds gefaald.

Geeft niet.
Probeer het opnieuw.

Faal opnieuw.
Faal steeds beter.’
(Samuel Beckett)
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Dieren communiceren nog met elkaar en met robots via sms en
emoji’s. De maffe taal die ze uitkramen is herkenbaar voor het
menselijk gedrag uit ver vervlogen tijden.
Zijn de dieren de nieuwe influencers geworden?
Eén ding is zeker: door gebrek aan ‘echte’ slaap zijn ook de dieren in
een beknellende wereld terecht gekomen. Speelt hun leven zich af in
dierentuinen of bevinden ze zich op de internet-snelweg?

Slaaptekort is het nieuwe vergif

Misschien slaap je ononderbroken in een
andere dimensie
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En hoe moet het nu verder met een dierenwereld vol kwetsbaarheid
en ontgoocheling? Zijn de dieren, net zoals de mensen vroeger, even
naïef om steeds weer dezelfde fouten te maken?
Een glas-sculptuur van een gorilla en een selectie recente
schilderijen vervolledigen de vooropgestelde thematiek. Het oeuvre
van Basim Magdy is een uitnodiging tot reflectie over ons collectief
falen, over hoop en wanhoop. Kunnen we iets leren uit het verleden
of blijft onze kennis zienderogen verder verdampen?

We zouden wel eens allemaal robots kunnen zijn

Basim Magdy - Slapen in een andere dimensie
M UHKA - Antwerpen
05.09.2020 - 10.01.2021
Di t/m zo: 11u00 - 18u00
Do open tot 21u00
Ticketreservatie verplicht
www.muhka.be
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co
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Lucien Denissen

Het nieuwe normaal
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Agenda

Luc Brusselmans en Werner Paenen
20.09.2020 - 06.11.2020, Art Forum - Antwerpen
Te bezoeken na afspraak: tel. 03 234 21 60

YES!
02.10.2020 - 18.10.2020, garagecomplex F. Verbieststraat - Ekeren
Vrijdag, zaterdag, zondag: 11u00 - 17u00
Vernissage: 02.10.2020 om 20u00 (reserveren verplicht)
Finissage: 18.10.2020 om 17u00

Activiteiten aangeboden door 252 cc bij YES!
02.10.2020 om 20u00: Bert Dockx
09.10.20.20 om 20u00: Jelle Van Giel Group
10.10.2020 om 15u00: geleide wandeling Rozemaai
16.10.2020 om 20u00: Night of the Pawlowski Syndrome
Reserveren verplicht voor al deze activiteiten
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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:

Erik Simons, 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






