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Letter Tien in april 2020
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Letter Tien in februari 2021

Nu de dagen weer overduidelijk langer worden, krijgen de meeste
mensen terug energie en heel veel zin om allerlei activiteiten aan te
vatten. Om gekende redenen – het wordt een beetje afgezaagd – is
er helaas heel veel nog steeds niet mogelijk.
Gelukkig kan je als beeldend of schrijvend kunstenaar altijd bezig
blijven. Podiumkunstenaars vallen jammer genoeg nog steeds uit de
boot, al gaan er heel wat wel online. Het zijn allemaal fijne
initiatieven.
Maar als beeldend kunstenaar wil je toch ook je werk weleens tonen.
En waar dat vorig jaar voor de expo ‘Louwke Poep’ niet mogelijk
was, ziet het ernaar uit dat, na uitvoerig overleg met de gemeente
Kapellen en onder strikte voorwaarden, de tentoonstelling nu wel kan
doorgaan. Iets om naar uit te kijken, in maart!
Ook om naar uit te kijken is de nieuwe editie van ‘Surpries’ die in het
najaar zal plaatsvinden. Onder het waakzame oog van een curator
die voor de nodige begeestering zal zorgen, krijg je als kunstenaar
de kans om voluit je ding te doen. Je spoedig aanmelden is de
boodschap! Lees er alles over in deze Letter Tien.
Maar je vindt in je ledenblad nog veel meer: vaste waarden zoals de
tentotips van André, de muzikale anekdote van Yolande, de haiku
van Riet, het kunstalfabet van Rita en de column van Lucien. Sla ook
zeker het berichtenbord van Wim niet over, want hij biedt een
speelse manier aan om zijn gedichten te ontdekken.
En daarmee is lang niet alles gezegd… Ga snel op ontdekking!
Let wel op: als je een rode bol bij je naam hebt gevonden, dan is het
hoog tijd om je lidgeld aan te zuiveren. Zo vermijd je dat je al het
moois dat Kappa je aanbiedt, zou verliezen. Gauw even regelen en
genieten van je Letter Tien!
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Schönfeld Gallery Brussel presenteert nog tot 20 februari de
groepstentoonstelling ‘Reconstructed deconstruction’. De Israëlisch-
Belgische kunstverzamelaar en oprichter van de galerie, Elie
Schönfeld, selecteerde voor deze tentoonstelling vijf kunstenaars die
allen in Tel Aviv wonen en werken.
Deze vijf kunstenaars werken elk vanuit verschillende disciplines. En
hoewel ze er op een heel verschillende manier uitdrukking aan
geven, is de fascinatie voor een proces van deconstructie en
reconstructie hun gemeenschappelijke deler. Ze onderzoeken elk op
hun manier de kracht van compositie, de relatie tussen het
afgebeelde en het origineel, en de spanning tussen abstractie en
figuratie.
Het werk op de cover is van Shlomit Goldfinger (°1969), een
multidisciplinaire kunstenaar die de techniek van schilderen, tekenen,
beeldhouwen, installatie en performance combineert. Haar recente
werk spruit voort uit concepten zoals de gezinseenheid en de jeugd.
Ze is vooral gefascineerd door het proces van de herinnering en de
cognitieve reproductie van bepaalde gebeurtenissen. Ook
onlosmakelijke verwante verschijnselen zoals het vervagen van de
herinnering en de zelfvergetelheid komen aan bod.
De andere exposanten zijn Liat Elbling, Rami Maymon, Daniel
Oksenberg en Alon Bonder.

bijde
cover

Untitled, 2013 - Shlomit Goldfinger

Reconstructed deconstruction
Schönfeld Gallery - Brussel

10.01.2021 - 20.02.2021
Vrij en za: 14u00 - 18u00 en na afspraak

www.schonfeldgallery.com
Cover: Shlomit Goldfinger, Untitled, 2013,

permanent markers on transparencies, 21x30 cm.
Courtesy the artist and Schönfeld Gallery
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Studio Pieter Stockmans
André De Nyste
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Het flinterdunne porselein met het typische glazuur in Stockmans-
blauw is vandaag terug te vinden op de tafels van ontelbare
sterrenrestaurants wereldwijd. Al sinds 1987 focust Studio Pieter
Stockmans op verfijnde gebruiksvoorwerpen zoals serviesgoed en
vazen.
Voor Piet Stockmans (°1940) is de uitdaging bij uitstek het
voortdurend verleggen van de grenzen van porselein. En dat is geen
sinecure: zijn hardporselein wordt gebakken op 1400 °C. Hierdoor
krimpt de klei met pakweg 17 %. Het resultaat is een hagelwit
oppervlak dat volledig dicht gesinterd is.
Net zoals het Delfts-blauw is ook het Stockmans-blauw wereldwijd
een begrip geworden. Technisch vernuft ligt hier aan de basis van
beiden. Door de extreem hoge baktemperaturen behoudt het blauwe
glazuur een uiterst frisse, heldere tint. Warmere kleuren hebben vaak
de eigenschap dat ze verbranden.
Windukind, de dochter van Piet Stockmans, heeft sinds 2008 de
leiding van het industrieel atelier overgenomen van haar vader. Haar
partner Frank Claessens ontwerpt nu het moderne serviesgoed voor
de Studio Collectie. Samen met een zeskoppig team wordt de
ambachtelijke traditie van het industrieel hardporselein verder
uitgebouwd. En daar is werkruimte voor nodig, veel ruimte!
Studio Pieter Stockmans kreeg in 2009 een vaste stek ter
beschikking in het voormalig mijnmagazijn op de mijnsite van
Winterslag. Naast het kunstenaarsatelier met bijhorende showroom
en kantoorruimte, is er ook plaats gemaakt voor woongelegenheid
van de porselein-experten.
Piet Stockmans is intussen tachtig, maar stilzitten staat nog steeds
niet in z’n woordenboek. Nog veel meer dan vroeger focust hij zich
nu op de vrije expressie. Zijn monumentale installaties in het
favoriete hardporselein dragen nog steeds het Stockmans-signatuur.
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Piet werd een beeldhouwer in
porselein! Elke sculptuur heeft een
zen-gehalte, in elk werk leeft een
sereniteit en stilte.
De kopjes en vazen hebben plaats
gemaakt voor afgietsels van
mensenhoofden en naakte
lichaamsvormen, die worden
ingedeukt of samengedrukt. Ook
expressieve vormgeving met
repetitieve vlakken en kleislierten
krijgen een plaats aan de muur.
Eén constante blijft: hardporselein
in wit en Stockmans-blauw.
Voor zijn tachtigste verjaardag ontwierp Studio Pieter Stockmans een
exclusieve koffietas. Eentje zonder oor maar met een neus als
handvat. In profiel gezien is het de karakteristieke neus van Piet.
Ja… een neus voor verfijnde kunst heeft hij altijd gehad.
Het werk van Piet Stockmans is terug te vinden in talrijke bekende
musea zoals het Momu in New York, het Victoria & Albert Museum in
Londen, het Stedelijk in Amsterdam, en vele andere.
Nog tot einde juni 2021 kan je ook in de thuisbasis in Winterslag de
meest recente exploten van Stockmans en Co bezoeken. In de 1200
vierkante meter grote expo-ruimte werd een indrukwekkende
installatie met vrij werk van Piet neergepoot. Daarnaast werden ook
talrijke limited editions van Studio Pieter Stockmans geïntegreerd.

Studio Pieter Stockmans
C-Mine - Genk
t/m 30.06.2021
Woe en do: 10u00 - 17u00
Vrij: 10u00 - 15u00
Za: 14u00 - 17u00
Vooraf reserveren: www.pietstockmans.com
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Hexameron
Yolande Van de Weerd
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De lezers die de levensloop van
Franz Liszt (1811-1886) een beetje
volgden kennen zeker zijn
legendarische generositeit.
Toen de prinses Belgiojoso in 1837
een liefdadigheidsconcert organi-
seerde in Parijs ten voordele van de
armen was Liszt onmiddellijk bereid
een compositie samen te stellen met
medewerking van enkele andere
componisten.
Hij koos het thema van ‘La Marche
des Puritains’ uit een opera van de
betreurde Vincenzo Bellini (1801-
1835). Zelf schreef Liszt een inleiding

en een coda. Sigismond Thalberg (1812-1871), Johann Peter Pixis
(1788-1874), Henri Hertz (1803-1888), Carl Czerny (1791-1857) en
Frederic Chopin (1810-1849) verleenden ‘gracieus’ hun
medewerking.
Het werd een waar bravourestuk, virtuoos en briljant.
Behalve variatie zes, het amper drie minuten durende stukje van de
hand van Chopin. De hemel gaat als het ware open. Teder,
melodieus, onvergetelijk, een rustpunt voor de ziel.
Vincenzo Bellini werd slechte 34 jaar oud! De Siciliaan vertoefde
(zoals veel grote componisten in de 19e eeuw) tijdelijk in Parijs. Daar
overviel hem de dood.

Vincenzo Bellini
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Hij werd begraven op het bekende kerkhof van Père Lachaise waar
hij, rein toevallig, 14 jaar later Frederic Chopin als buurman kreeg.
In 2000 bracht ik mijn zoveelste bezoek aan het graf van Chopin. Ik
kan getuigen dat die plaats in alle seizoenen één der meest
bebloemde tombes is van de hele begraafplaats.
En zoals naar goede gewoonte wou ik ook kort mijn eerbied betuigen
aan Vincenzo Bellini. Doch, het graf was niet meer daar. Waarom?
Ik zocht een kerkhofbewaker op, die in Parijs overigens een mooi
uniform dragen, en stelde hem de vraag.
‘Mevrouw,’ zei hij me hoffelijk, ‘de stoffelijke resten van de componist
Bellini werden in 1876 gerepatrieerd naar Sicilië. Het grafmonument
bleef hier zolang het in goede staat was. Onlangs werden werken
uitgevoerd op het kerkhof en het beschadigde monument werd
uiteindelijk verwijderd.’
Ik bedankte de vriendelijke man en verliet Père Lachaise.
Toen ik terug in Kapellen kwam bekeek ik vlug de tijdens mijn
afwezigheid toegekomen post die mijn buurman zo vriendelijk terzijde
had gelegd.
Een brief uit Sicilië. Van mijn Poolse vriendin Magdalena die in
Wroclaw woont maar voor haar vakantie naar Italië was gereisd. Er
waren foto’s bij van het grafmonument van Vincenzo Bellini in de
kathedraal van Catania op Sicilië. Daar heeft één der grootste
operacomponisten aller tijden zijn definitieve rustplaats gevonden.
Toch een mooie samenloop van omstandigheden.
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Een lans voor de gans
Rita Verbistve
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Misschien wandelden we elkaar ongemerkt voorbij in het grote
natuurgebied, op weg naar onze favoriete plek of bank. Mijn oase
bevindt zich aan een groot ven, waar de natuur alom aanwezig is en
corona onbestaand lijkt. Ook die dag wandelde ik ernaar toe.
De stilte werd onderbroken door een aangroeiend luid getater. Hoog
in de lucht, in V-formatie, naderde een grote groep ganzen. ‘Rep je
wat, we zijn er haast,’ zo beeldde ik me de inhoud in van het
aangroeiend gesnater... gakgakgakgak, krrrrrikn gakgak… Het is
makkelijk te vatten dat men vroeger ganzen hield als waakvogels die
bij naderend gevaar luid gakten.
Gestaag vulde zich het grote ven met genten en wijfjes waartussen
hier en daar, wat vanop afstand, een vreemde eend in de bijt leek.
Maar al te graag had ik het gepraat, gesnater en getater begrepen.
Wat ‘de bijt’ betekent wist ik inmiddels wel, namelijk een opening in
het ijs.
Ganzen leven in groepsverband, maar ook binnen dat groepsverband
leven ze onafscheidelijk, zoals ook ganzenparen onafscheidelijk zijn
voor het leven. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat ganzen, net
als andere dieren, wel degelijk emoties als blijdschap of verdriet
kunnen ervaren. Dat ze middels duidelijke ‘taal’ en ‘gebaren’ met
elkaar communiceren. ‘Gebaren’ die, zo zou men kunnen
interpreteren, veel lijken op de wijze waarop wij als mensen met
elkaar omgaan en dingen willen duidelijk maken. Er werd o.a.
bewezen en aangetoond dat, na vele jaren bij het weerzien van een
gans opnieuw in de groep, deze door de anderen letterlijk ‘met open
vleugels’ wordt ontvangen.
Met dit alles in mijn achterhoofd, bleef mijn aandacht gefocust op
het ven waar de groep luid verder snaterde… gakgakgakgak, kriiiik…
klapperend met de vleugels en halsreikend strekkend.
Het loonde de moeite te blijven zitten, verder te luisteren, af te
wachten. Toen het moment aanbrak waarop ze gingen opstijgen, leek
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het enthousiasme in hun getater nog toe te nemen. De ene na de
andere, apart en samen, nam in de gekende V-formatie hun plaats
in. Hun gakgakgakak… klonk triomferend, nog lang nadat ze hoog in
de lucht, uit het zicht verdwenen waren.
Hoewel het iedereen vrijstaat mijn mening en gevoel hierover niet te
delen, blijf ik onder de indruk van het besef dat op vele plaatsen nog
intensief op wilde ganzen wordt gejaagd, dat tamme soortgenoten
vetgemest worden voor bereiding van een door velen gewaardeerde,
‘delicatesse’ foie-gras.
Tot slot, nog enkele kleine weetjes – wist je dat
– in de christelijke iconografie de gans het attribuut is van Martinus
Van Tours, bisschop van de stad Tours en één van de populairste
heiligen van de middeleeuwen (feestdag op 11 november)
– bij de Romeinen de gans heilig was
– in één van de meer populaire concerten van de overleden Finse
componist Einojuhani Rautavaara, ‘concerto for birds and orchestra’,
Cantus Arcticus (1972), de conventionele instrumentale solist
vervangen wordt door opgenomen vogelgeluiden van arctisch
Finland, waarbij ook het gakken van de ganzen, tussen andere
vogels in, prominent hoorbaar is. Kortom, muziek door de natuur.
– foie-gras perfect vervangbaar is door faux-gras…

haiku

van riet

dringend moet hij poetsen
want morgen komt ze langs

zijn knappe poetsvrouw
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Kappa wil van 24 september tot 31 oktober 3 x 2 weken exposeren
in EXPOG, Kapellen. Het wordt geen tentoonstelling met veel
exposanten en een gezamenlijk thema. Integendeel. We kiezen
opnieuw voor de formule van Surpries.
In het voorjaar van 2018 organiseerde Kappa voor het eerst en met
succes 3 tentoonstellingen in de kapel van de Heuvels. En dit met
telkens 5 kunstenaars en met een curator.
Bij Surpries kiest elke exposant zijn eigen thema. Je kan het aantal
werken voorstellen dat je nodig vindt. Kappa werkt met een curator
die een selectie maakt tussen de kandidaten. Hij begeleidt de
kwaliteit van de tentoonstelling en zorgt voor een interactief proces
met de kunstenaars en met Kappa.
Kappa draagt de kosten van de huur van de ruimte. De andere
kosten (publiciteit, vernissage, catalogus, …) zijn ten laste van de
exposanten. Ze zorgen zelf voor de organisatie en het openhouden
van de expo.
Ga je de uitdaging aan? Ben je kandidaat om je werk tentoon te
stellen? Laat het ons dan weten.
Mail vóór 28 februari naar info@kappakunstplatform.be. Informatie
over je ideeën en voorstellen mag je zeker meesturen. Doen!

Surpries
IIvan Janssens
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Wicht 5 zat in de put, eens was ze de madam van ‘la Veuve
Sombre’,
nu braakliggend (ideale positie bij overmatig drankgebruik).
Brikaljon en oud vergeeld behangpapier,
gestort in doodlopende straten, tussen Bédoin en Mazan.
Zweterige baristas koelen af in grijze betonnen kerkers.

Twee maal vier glazen slaat de statige freudiaanse pendule,
ongeveer de tijd wanneer, halfwassen tenderfoots, poridge kookten
voor gezwollen nagenoeg afgeleefde equilibristen, die, echter zonder
het zelf te weten, te lang op een slap touw hadden gelopen.
Hoofdkussen = waardering bij voetballers.

De grijze pelsjager verwarmde zijn handen tussen de warme
billen van rosse Serina, die toch de hoofdstad had verkozen,
boven de achterbuurten van Cape Cod, waar ze naar hartenlust
pommes d’amours konden stelen, uit gesloten fröbelscholen.

Een grijsgedraaide schotse djee, stal zwaar verzekerde zilveren
amuletten, die hij bij hoog en bij laag afzweerde, toen men ze
in de teracotta potten vond, van zijn wispelturige hospita.
Die potten gingen zo lang te water tot ze braken.

Een geijkte Jan van Gent, zwierf dagenlang in streken van
ongelukkige mammelukken, hij had, volgens Madame Soleil,
een hoge aaibaarheidsfactor, die hij probeerde uit te buiten,
voor de laatste avondklok het stille profane angelus overstemde.

De praying mantis keek verbaasd op, toen hij in een Dikke van Dale
las, dat uitstervende weekdieren, niet langer deel uitmaakten, van de
exquise menukaart, die werd rondgestuurd door ondoordachte
katoennatiebonzen.
Later zouden, in inderhaast ontworpen visnetten, resten zijn
gevonden van nimmer aflatende strandjutters.

poëzieFramboise écrasée
Ward Van Honsté
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De uitspraak hierboven is van de Griekse wijze Plato. Je zou het ook
anders kunnen formuleren: elke poging om schoonheid te definiëren
is gedoemd om te mislukken.
Ervaren van schoonheid is immers onlosmakelijk verbonden met de
rivier die door je binnenste stroomt, met de wakkerheid van je
bewustzijn, met de ziel van je diepste ‘zijn’.
De ene houdt van André Hazes jr en iemand anders loopt op wolkjes
als de muziek van Metallica door de boxen knalt. Als we schoonheid
willen definiëren dan kan dit niets anders zijn dan een persoonlijke
subjectieve benadering.
Het begrip schoonheid extrapoleren naar de beeldende kunst zal dus
ook in deze korte reflectie een persoonlijke interpretatie blijven.
Beeldende kunst krijgt voor mij de stempel ‘grote K’ als er iets méér
te ervaren is dan louter de werkelijkheid. Goede kunst verwijst naar
iets onzichtbaar... een gedachte, een gevoel, een boodschap, een
persoonlijke innerlijke beleving …
Als die diepere laag mankeert, dan is het geen kunst. Dan krijgt het
de stempel: techniek, ambacht...
Laat het mij verduidelijken met een voorbeeld.
Onlangs ontmoette ik een vrouw die was weggestuurd van de
tekenacademie, omdat ze te weinig gevoel had voor compositie en
verhoudingen. Haar leraar had gezegd: ‘Ga jij nu maar wat anders
doen, want je hebt gewoon geen talent.’
Maar het kon haar helemaal niet schelen of ze wel of geen talent
had, want ze vond het fantastisch om creatief bezig te zijn. Ze zei
tegen mij: ‘Zou jij eens willen kijken naar mijn werk?’

Schoonheid bevindt zich in het oog
van de waarnemer

André De Nys
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Ze liet me een tekening van een liggend naaktmodel zien en ze
voegde er zelf onmiddellijk haar commentaar bij: ‘Ik weet het... de
verhoudingen zitten niet honderd procent juist!’
Ik moest niet lang naar een antwoord zoeken: ‘Ja… maar de
sensualiteit van het liggen van een vermoeide figuur is wel goed
gevat. Weet ge… Van Gogh is ook ooit weggestuurd van de
academie in Antwerpen, zogezegd wegens gebrek aan talent. De
rest is geschiedenis… ‘
Naar mijn gevoel had de vrouw wel degelijk talent. Ze had getekend
vanuit haar buikgevoel… ze had gezocht naar evenwicht en
expressie… ze had getekend wat ze voelde… en dan doet het er
helemaal niet toe of die vorm precies klopt.
De moderne kunst in de 20e eeuw is ontstaan uit zo’n verlangen om
iets helemaal tot de essentie te herleiden, om iets vorm te geven dat
zich aan het rationele onttrekt.
En nu dan mijn persoonlijke poging om schoonheid te definiëren.
Beeldende kunst die aan mijn netvlies blijft plakken, is meestal
ontstaan uit een begenadigde bliksemflits die uit het diepste innerlijk
van de artiest is opgeweld.
Zou goede kunst een doorgeefluik kunnen zijn dat het zichtbare
verbindt met het onzichtbare? Zou schoonheid een spiegel kunnen
zijn van wat echt belangrijk is in een authentiek leven?
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Pianosonates van W.A. Mozart
Yolande Van de Weerdm
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De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
weerspiegelen weinig van de aardse moeilijkheden waarmee hun
schepper worstelde. Althans veel minder dan de vioolsonates of de
concerto’s zowel voor piano als viool waar wel eens tragiek, drama
en neerslachtigheid aan bod komt.
De pianosonates profileren een hemelse volmaaktheid, een sereen
geluk, een perfecte wereld. Soms ingetogen, dan weer wat
uitgelaten. Men kan er eeuwig naar luisteren. En zich voorstellen dat
een engel ze Mozart in het oor heeft gefluisterd.
In de eerste sonates is de schaduw van Haydn (1732-1809) nog af
en toe merkbaar en na Mozarts bezoek in Frankrijk komt soms een
speelse charme tevoorschijn die enkel een meerwaarde kan
toevoegen zonder echt een stempel te drukken.
Er is vrede, in de muziek althans, en de pianoforte begon zijn
zegetocht in Europa.
Ook op een moderne vleugel onder de hand van bijvoorbeeld de
Franse pianist Christian Zacharias zorgen de sonates voor exquis
luistergenot. De muziek van Mozart of Bach is universeel en kan
zowel op instrumenten uit de tijd als op de vleugelpiano’s van
vandaag worden gespeeld.
Veel plezier bij deze artistieke ontdekking.
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Net voorbij gedichtendag bied ik elke Kappa-lezer de gelegenheid
aan om mee actief te zijn... Wandel dus even mee door mijn
gedachtegangen...
Poëzie voelt bij mij aan als klank- en lichtspel... een geluid van
woorden die proberen weer te geven wat er in me omgaat - met de
binnen- en de buitenwereld als een soort diepte-spiegel van
gebeurtenissen, atmosferen en emoties, kunstobjecten… Want de
wereld en de samenleving - en de natuur natuurlijk - zitten boordevol
schoonheid, droefenis, vragen en belevenissen... toch!
Het doet me dus telkens veel genoegen de juiste klank- en beeld-
verwoordingen te voelen bovenkomen, neer te schrijven of voor te
dragen/aan te bieden aan lezers.
Eén van mijn laatste bundels heet ’Geluid van Woorden’. Daarin
staan 100 woorden waarrond ik een gedicht geschreven heb. Kies
twee woorden en stuur ze naar wim.haazen@pandora.be . Dan stuur
ik je de betreffende gedichten toe.

Aangrijpend – Aarde – Angstaanjagend – Avondrood – Babbelen –
Beelden – Beleven – Bewusteloos – Bliksem – Bloed – Bos – Buik –
Deinen – Dood – Extase – Fantaseren – Gedachtegangen –
Geglunder – Gelui – Genieten – Geweld – Gniffelen – Graaien –
Gruwel – Heet – Herinneringen – Herrie – Honderd – Huid – Huilen –
Hund – Illusie – Ingeluisd – Ingetogen – Intellectueel – Kei – Kijken –
Klei – Klem – Kluif – Koel – Koorts – Korrels – Kracht – Kreng –
Kunst – Kut – Lippen – Lui – Luiwammes – Macho – Mama – Man –
Mist – Mooi – Noorderlicht – Onmiddellijk – Oranje-rood –
Plitsepletsen – Pretentie – Rauw – Schimmenspel – Seks –
Sensibiliseren – Sfeer – Slank – Spelen – Spijbelen – Sterven –
Stralen – Strompelen – Stunten – Taal – Taterwater – Telefoon –
Twijfelen – Vader – Vastbesloten – Veelvuldig – Verbeten – Verbijten
– Verdriet – Verhuizen – Voelen – Vrijen – Vrouw – Wandelen –
Warm – Weemoed – Wind – Woest – Woud – Wreed – Zalig – Zand
– Zat – Zee – Zuidenwind – Zwaar – Zwoel

berichtenbord
Poëzie inter-actief

Wim Haazen
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Met de L van...
Rita Verbist
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Lierenman/liereman

De draailier, een middeleeuws instrument ook vaak 'lier' genoemd,
geraakte langzamerhand in de vergetelheid en diende alleen nog als
symbool, om iets bijzonders uit te drukken. De draailier dient niet
verward te worden met de lier of lyra, bekend als een in de oudheid
en middeleeuwen veelgebruikt muziekinstrument als voorloper van de
harp.
– Franz Schubert (1797-1828): in ‘Winterreise’ uit 182, op poëzie van
Wilhelm Müller, neemt de liedcyclus ons mee door een ijzingwekkend
winters landschap. In het slotlied, ‘der Leiermann’ (de lierenman), is
in de uiterst sobere pianobegeleiding nog iets te horen van de
melodie die de lierenman speelt, terwijl hij blootsvoets op het ijs
staat.
– Pieter Bruegel de Jonge (1564-1636), oudste zoon van Pieter
Bruegel: ‘De Lierenman’. Vóór zijn Brusselse periode schreef hij zijn
naam met ‘h’, na deze periode verdween de ‘h’. In alle internationale
werken en musea werd overeengekomen de naam te vermelden als
Bruegel.
De lierenman – door Bruegel uitgebeeld als blinde - was een populair
thema in de 16e en 17e eeuw.

Pieter Bruegel de Jonge - De lierenman
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Lakwerk

De eerste bekende voorwerpen, dikwijls uit hout, dateren uit de
Zhou-dynastie (China), rond 430 vóór Christus. Voorzien van een
beschermlaag in rode of zwarte lak, werden ze in het toenmalige
China erg gewaardeerd door de glanzende uitstraling. De lak,
verkregen uit het sap (urushi genaamd) van de Rhus Vernicifera-
boom uit China of Japan, wordt getapt als rubber. De substantie is
oorspronkelijk transparant grijzig en kleverig. Vooreerst, vermengd
met o.a. klei en droge bladeren, wordt de giftige lak (drooglak of
kanshitsu) aangebracht om een voorwerp waterdicht te maken.
Vervolgens, bij herhaling (30 tot zelfs 100 keer) is de lak laagje per
laagje aan te brengen en telkens na het drogen te polijsten. Een zeer
intensief en tijdrovend productieproces.
Lak dankt zijn populariteit aan verschillende eigenschappen; zo
maakt het voorwerpen waterdicht en bestand tegen hitte en zuren.
Door de afwerking wordt het mooi glanzend en oogt het bijzonder
sensueel.
Sinds het midden van de 16e eeuw werd lakwerk vanuit Azië
geïmporteerd naar het westen. Al snel probeerde men een eigen
lakwerk te vervaardigen. Wegens ontbreken van de kenmerkende
vochtigheidsomstandigheden van Azië, werd gezocht naar
alternatieve vernissen en harsen. Het lakwerk kwam ook in het
westen voor als luxeartikel, o.a. in het kuuroord Spa door gebruik
van de ‘jollités’ (versierde houten dozen). Al snel kregen de dozen
door toepassing van verschillende vernislagen, een lak-effect. Deze
‘dozen voor jetons’, bestemd voor het kaartspel ‘quadrille’, waren
destijds populair aan het Franse hof en in de kuuroorden waar de
Europese aristocratie graag vertoefde. Later zouden ze gebruikt
worden als ‘souvenirdozen’.

Bron : Jane Laing et all., Kunst, (Kerkdriel: Librero, 2010)
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Louwke Poep
Madeleine Nieuwlaat
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De bommen waren gevallen, de
huizen verkoold, de stemmen
verstild, de lichamen verstijfd. En
dan, na vier lange jaren,... de
oorlog is gedaan! Vreugdekreten,
geroep, gelach, gekus, geknuffel,
gespring en gedans. Het échte
leven mag weer beginnen!
En het herbegon met tranen en
treuren en rouwen om wie er
niet meer was. Met opruimen,
schoonmaken, heropbouwen en
in Kapellen met het
herdenkingsmonument Louwke
Poep.
Het mag gezegd worden: een
stevige madam met behoorlijke
rondingen om het opnieuwe LEVEN te vieren én te treuren over wat
nooit had hoeven te gebeuren. Nooit meer oorlog, werd er gezegd,
ondertussen al 76 jaar gelden, door de gewone mens, door de
machthebbers. NOOIT MEER!
Sindsdien zijn er al veel oorlogen over heel de wereld om diverse
redenen begonnen en geëindigd met grote verliezen en menselijk
leed. En sinds begin 2020 woedt er een andere, vreemde oorlog.
Een niet tastbare, onzichtbare vijand heeft zich over de wereld
verspreid en verstopt zich in de bouwstenen van onze lichamen.
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Maar ook deze oorlog zal eindigen en dan gaan we terug naar het
licht en het leven! Ondertussen werken de kunstenaars van Kappa
door en vertonen hun werken met hun impressies om de wereld te
onthullen wat macht en onmacht, verdriet en troost, kracht en hoop
voor hen betekenen. Op de vleugels van de hoop.
De exposanten zijn Ann Schiltz, Annemie Van Dorpe, Annie Janssen,
Christel Rapier, Christ’l Lamot, Diana Valkenborgh, Erik Simons,
Geerlinde Verbrugge, Ivan Janssens, Jacques Raemaekers, 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.
Nog steeds onder voorbehoud, maar met de toestemming van de
gemeente Kapellen.

Louwke Poep
Expog - Kapellen
06.03.2021 - 21.03.2021
Za en zo: 10u00 - 17u00
www.kappakunstplatform.be
Gratis, maar reserveren via www.kapellen.be
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Schrijven of schilderen
Yolande Van de Weerd
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Tussen twee belangrijke Franse
kunstenaars uit de 19e eeuw ontstond
in hun jeugd een bijzondere
vriendschap: Paul Cézanne (1839-
1906), één der meest begaafde en
vernieuwende schilders van zijn tijd
en de schrijver Emile Zola (1840-
1902), de naturalistische baanbreker
die met zijn romanreeks ‘Les Rougon
–Macquart’ heel Frankrijk jaren in de
ban hield.
Ze groeiden op in Aix-en-Provence in

hetzelfde milieu, kleinburgerlijk en onopvallend. Maar hun
opmerkelijke gaven maakten beiden onsterfelijk.
Zola was zeven jaar toen hij zijn vader verloor en zijn familie kwam
in erbarmelijke omstandigheden terecht. De vriendschap met
Cézanne was als een boei waaraan Emile zich vastgreep.
En de studie, want Zola behaalde verschillende prijzen op school.
Tijdens de vakanties trokken de twee jongens erop uit. En deze
zwerftochten door zowel de natuur als de dorpen van de omgeving
legden zeker de artistieke grondslag voor het latere werk: de bomen
die Cézanne zo graag schilderde naast zijn schitterende stillevens en
de verhalen over een gezin in een dorp of op het land die Zola zo
boeiend wist te vertellen.
De ‘onafscheidelijke’ vrienden groeiden stilaan op tot jonge mannen.
Vage dromen en ambities namen meer vorm aan.
Elke zomer maakten ze tochten, zwommen in de rivieren, plukten
wilde vruchten, luisterden naar elkaars dromen of zwegen, elk in
gedachten verzonken. Alleen maar tezamen.
Ze schreven verzen, tekenden, lazen elkaar voor… Zo stilaan bleek
het talent met stiften en papier. Emile als schrijver, Paul als schilder.

Paul Cézanne
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Terug in de stad meden ze de drukte,
slenterden liever door de afgelegen buurten
waar het onkruid welig groeide langs de
straten en de stilte hun gedachten niet
stoorde.
Ze fantaseerden zich een schitterende
toekomst.
Spijtig genoeg zag het dagelijks leven er,
vooral bij Zola, helemaal niet zo rooskleurig
uit. Ten einde raad, met een berg vol
schulden, vertrok de familie Zola naar Parijs
in de hoop er hulp te vinden bij verwanten.
De scheiding van de ‘onafscheidelijken’
was hard, maar men hoopt zich later terug te zien. En ja, ze
bezochten elkaar wanneer het mogelijk was.
Cézanne pendelde tussen Aix en Parijs. Hij droomde ervan schilder
te worden. Hij maakte kennis met Manet, Monet, Pissaro.
Een wereld ging voor hem open. Maar een plaats daarin te
veroveren bleek al snel een haast onmogelijke opgave.
Zola kwam ter hulp met persartikels zoals er nooit voordien waren
geschreven. Kleurrijk, suggestief, boeiend.
Al gauw werd hij de pen van een nieuwe generatie schilders. De
bewondering en aandacht die zijn berichten in de kranten kregen van
het publiek bracht het beeldend werk van Cézanne en menig andere
onder de loep.
Zola begon romans te schrijven in een nieuwe stijl, ‘naturalisme’
genoemd. Hij had veel gezien bij de rijken en veel geleden onder de
armoede die het vroegtijdig overlijden van zijn vader had veroorzaakt.
Maar hij kende ook de wereld van de artiesten en de bourgeoisie.
Hij kreeg succes en de tijd om nog voor de schilders te schrijven
ontbrak stilaan.
En zo verwaterde, langzaam maar zeker, deze unieke vriendschap
tussen Paul Cézanne en Emile Zola.

Emile Zola
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Binnenland - Nele Van Canneyt
André De Nyste

nt
ot

ip

Bij gebrek aan massatoerisme lag Brugge er het afgelopen jaar wat
verweesd bij.
In dat verband kreeg de fotografe Nele Van Canneyt een opdracht
van Musea Brugge: ‘Wat leeft er in het hoofd van elk van ons, wat
leeft er in de schaduw van de pandemie? En welke wereld schuilt er
achter de ondoordringbare muren en de gesloten rolluiken?’
Van Canneyt dwaalde door de stad. Ze zocht en vond… stilte en
leegte. Maar ook onverwachte ontmoetingen en inspirerende
gesprekken kruisten haar pad.
De fotografie van Nele is niet geënsceneerd.
Haar uitgangspunt is op ontdekkingsreis gaan naar het toevallige,
bevreemdende beeld. Het resultaat hiervan is dat elke foto beladen is
met een gevoel van onvoorspelbaarheid, met denkbeeldige verhalen
en emoties. Elk beeld roept vragen op en smeekt de kijker om zelf
op zoek te gaan naar betekenis.
Nele trekt vooral bij valavond en ’s nachts terug naar plekken die ze
overdag ontdekte. ’s Nachts worden de geluiden gedempt, de
zintuigen functioneren scherper. Je bent alerter. Het ontluisterend
licht is weg… de nacht serveert het mysterie, overgoten met een
sausje ontroerende poëzie.
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Opvallend in de tentoonstelling in Brugge is de voorliefde van de
kunstenaar voor kleur en voor het ruimtelijke perspectief.
Van Canneyt focust graag op de eenzame mens, onderweg met
alleen maar zijn gedachten. Dit resulteert in intense beelden die vaak
een subtiel mysterie proberen te vatten. Haar fotowerk heeft iets
suggestief, alsof je als kijker uitgenodigd wordt om plaats te nemen
in de beangstigende, soms zelfs buitenaardse sfeer.

Binnenland - Nele Van Canneyt
Arentshuis - Brugge
11.12.2020 - 25.04.2021
Di t/m zo: 9u30 - 17u00
ticketreservering via www.museabrugge.be
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Lucien Denissen

Wie redt de planeet?

Ik weet niet of God bestaat. Misschien wel, maar wie zal het zeggen?
Heeft degene die beweert Hem al ontmoet te hebben, die ontmoeting
soms op Youtube gezet? Sommigen zeggen God te zien in andere
mensen. Allemaal goed en wel, maar waarom krijg je in de media
dan soms de indruk dat Zijn leger kleiner is dan dat van de Duivel?
Er werd ons ook verteld: God heeft de aarde geschapen - oké, daar
willen we nog dankbaar voor zijn – en de mens naar Zijn beeld.
Gelijken we dan op U, God? Vleier!
Stel dat je in Gods bestaan gelooft, is het dan slim er op te
vertrouwen dat Hij altijd de wereld zal redden? Neen, denk ik, want:
heeft Hij dan ook laten betijen bij alles wat er na de schepping met
aarde en mens is gebeurd? Daar zou zelfs ik niet voor tekenen, laat
staan als ik God was. Bestudeer maar even de (vroegere en
hedendaagse) geschiedenis, en je ziet nogal wat mistoestanden.
Toegegeven, soms ging het al eens beter, en dan noemde men dat
bijvoorbeeld de Gouden Eeuw van een economisch maar ook
cultureel overheersende wereldmacht, die echter vaak werd gevolgd
door verval en decadentie. Misschien zitten we nu ook wel in zo’n
dipje, en wie wordt dan de regisseur van het happy-end?
Is er wel een regisseur, een trainer die het spel voorschrijft? En is
God wel te vinden voor zo’n klotejob? Je kan een strategie
uitdokteren en je spelers bepaalde moves aanleren, maar hebben ze
de opdracht wel goed begrepen? Doen ze het voor de goede zaak,
of vooral voor de beloning, of minstens voor de eer? Het blijven
mensen natuurlijk, ze denken nogal gauw van zichzelf dat ze goed
bezig zijn, maar kunnen ze ook samenwerken aan hetzelfde doel?
Het moet niet gemakkelijk zijn, God te zijn. Je geeft die lui een
planeet, laat er in het begin wat dieren rondlopen die ze kunnen
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domesticeren en kweken, aangevuld met granen, groenten en fruit.
Een paradijs op aarde, om zo te zeggen, maar kijk eens hoe ze daar
mee omgaan! Op enkele generaties tijd verspillen ze de voorraden
die je had voorzien, ze laten hun afval achter waar je bij staat, en
vervuilen de biosfeer. Dat stond niet in het contract, nietwaar homo
sapiens!
Misschien had God gerekend op meer deskundigheid van de mens.
Sorry Lord, we zijn al lang geen holbewoners meer maar we zijn
soms zwak, lui en nalatig. Anders hadden we de problemen
misschien kunnen voorkomen. U hebt mogelijk te veel vertrouwen
gehad in ons, ja U was te goedgelovig.
En net nu de wereld in grote nood is, vragen sommigen Uw bijstand.
Eigenlijk wachten ze op een ‘Deus-ex-machina’, een soort
dramaturgische noodgreep. Terwijl ze goed weten dat zo’n einde niet
loutert, maar eerder ongeloofwaardig overkomt en getuigt van weinig
vindingrijkheid. Aristoteles wist al dat de hoofdpersoon van het
verhaal, de mens, tot inzicht moet komen dat het noodlot dat hem
treft, het gevolg is van zijn eigen handelen en dat hij hiervoor dus
ook zelf een oplossing moet zoeken.
Misschien was de rol van God beperkt tot de schepping van de
aarde en de creatie van de mens, aangesteld als huisbewaarder van
de planeet vanaf dag Nul, een mooie opdracht toch? Hij was zeker
niet van plan om de haverklap te moeten neerdalen om problemen
op te lossen.
Je hoeft dus niet eens te geloven dat God bestaat, en zeker niet op
Hem te rekenen, maar als Hij al bestaat, rekent Hij wel op jou. Om te
herademen is moeder Aarde immers aangewezen op mensen die
samenwerken, bedachtzaam, ijverig en creatief.
Doe je best, niet om je hemel te verdienen, want daar geloofde je
toch niet in, maar gewoon voor je medemens, nu en later! Je mag
daarna best tevreden zijn van jezelf, maar je hoeft je alsnog niet God
te wanen. Start-up in 2021?
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Agenda

Inspirerend Vuur - met deelname van Kappa-lid Rita Van Audenrode
23.01.2021 - 06.02.2021, straattentoonstelling - Hove
Sint-Laurentiuskerk: maandag tot en met vrijdag: 19u00 - 21u00,
zaterdag en zondag: 14u00 - 21u00 (op 06.02.2021 tot 19u00)
Omliggende straten: doorlopend
www.achterglas.be

Surpries
24.09.2021 - 03.10.2021
08.10.2021 - 17.10.2021
22.10.2021 - 31.10.2021
EXPOG - Kapellen
Voorstel indienen vóór 28.02.2021 door te mailen naar
info@kappakunstplatform.be

Louwke Poep
06.03.2021 - 21.03.2021, EXPOG - Kapellen
Zaterdag en zondag: 10u00 - 17u00

Kunstquote:

Kunst is een leugen
die ons de waarheid doet realiseren.

Pablo Picasso
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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, Jacques
Raemaekers

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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Publicatie: verschijnt in februari, april, juni, augustus, oktober, december

Elke publicatie moet de spreekbuis zijn van en voor ALLE leden. Wil je je
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