
Belgie
2950

Kapellen

8/4496
P806218 kunstplatform kappa vzw

oktober 2021
tweemaandelijks tijdschrift



2 Letter 10

Letter Tien in april 2020
Marianne Nieuwinckel
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Letter Tien in oktober 2021

Als alles goed gaat, krijg je deze Letter Tien extra vroeg in handen.
Normaal valt je boekje rond de 5de van de publicatiemaand in je
brievenbus, maar nu willen we graag dat je het nog vóór 25
september krijgt. En daar is een goede reden voor...
Surpries! De eerste editie van de nieuwe reeks start namelijk op 25
september. Alle info over de mogelijkheid deze expo en de
eerstvolgende edities te bezoeken, vind je niet alleen op de
achterflap, maar ook in de agenda achteraan. Deze is overigens
bijzonder goed gevuld!
Want je zal in deze Letter Tien ook ontdekken dat weer heel wat
Kappaleden letterlijk de (creatieve) handen uit de mouwen hebben
gestoken. Ze zorgen zo voor heel veel aantrekkelijke
tentoonstellingen en andere activiteiten.
Natuurlijk kan je ook weer genieten van tentotips van André,
muzikale verhalen van Yolande, het kunstalfabet van Rita en flink wat
poëzie. Ward brengt zo een rustige ode aan de ochtendzon, terwijl
Wim al uitgebreid – met maar liefst 3 pagina’s poëzie – vooruitblikt
op de meest verstilde tijd van het jaar, rond 1 november.
‘Stilzitten’ is echter niets voor Kappa! Daar wordt al flink
vooruitgedacht over het grote voorjaarsproject ‘Buitenstaanders’ in
het Arboretum van Kalmthout. Nu is het ook aan jou, beste lezer-
kunstenaar, om stevig te beginnen brainstormen...
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Midden in het economische hart van de stad Kortrijk nodigt een
driedimensionale, vrolijke structuur jong en oud op onweerstaanbare
wijze uit tot spel. Het is één van de prachtige textielkunstwerken van
de Japanse kunstenares Toshiko Horiuchi MacAdam.
Deze waren oorspronkelijk niet bedoeld om aan te raken. Maar toen
ze in de jaren zeventig een ruimtevullende, gehaakte sculptuur
tentoonstelde in een kleine galerie in Tokyo, en een stel kinderen –
tot ieders verbazing – het net zonder aarzelen beklom, zag de
kunstenares tot haar grote vreugde het kunstwerk tot leven komen.
Het begon te schommelen en te rekken en op dat moment begreep
Toshiko dat haar kunstwerken voor kinderen gecreëerd zijn – precies
de connectie tussen mens en kunst die ze al die tijd zocht. De
verdieping van deze directe verbinding tussen kunst en leven leidde
tot een indrukwekkend oeuvre van gigantische, interactieve, gehaakte
en geknoopte speelterreinen van Playscapes.
Van 26 juni tot 24 oktober 2021 vindt de tweede triënnale van Kortrijk
plaats. In het internationale kunstproject Paradise staat de utopische
droom van het paradijs centraal, met een waaier aan interpretaties
van dat concept. In totaal nemen 32 kunstenaars deel.

Harmonic Motion II -
Toshiko Horiuchi MacAdam

bijde
cover

Paradise Kortrijk
20 binnen- en buitenlocaties in Kortrijk

26.06.2021 - 24.10.2021
Di t/m zo: 10u00 - 17u00

www.paradisekortrijk.be
Cover: Toshiko Horiuchi-MacAdam

Harmonic Motion II, 2013-2021.
Polyamide 6,6, 1.060 cm × 770 cm × 800 cm.

Courtesy of Toshiko Horiuchi MacAdam & Charles MacAdam, with
Interplay Design & Manufacturing Inc.
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Teun Hocks: Untitled
André De Nyste
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Teun Hocks (°1947, Leiden) fotografeert zichzelf in gênante en
komische situaties, meestal in een surrealistische setting. Hij plaatst
zich als de hoofdrolspeler in een zelf opgebouwd scenario.
Hocks voert een prototype op dat duidelijk woke mankeert. Is hij een
dagdromer of lijkt hij op een stuntelige broer van de tragisch-
komische Buster Keaton?
De zwart-witte foto’s op groot formaat beschildert Hocks met
wattenstaafjes gedrenkt in verdunde olieverf met transparante
kleuren. Op die manier blijft de fotografische ondergrond zichtbaar. Er
ontstaat een kunstmatig effect dat doet denken aan de ouderwetse
ingekleurde trouwfoto’s.
Net zoals in de familiefotoalbums van een halve eeuw geleden, wordt
het oorspronkelijk decor van Hocks met de hand met grove toetsen
beschilderd.
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Het is volstrekt duidelijk dat het iedere keer weer om een ‘fake’
landschap gaat.
De hedendaagse foto-schilderijen van Hocks hebben geen titel. Elk
kunstwerk is een uitnodiging voor de kijker om er een eigen verhaal
mee te verbinden.
Op het kruispunt van schilderkunst en fotografie wordt bij elk werk
een subtiel evenwicht verkend tussen werkelijkheid en een poëtische
melancholie.

Teun Hocks: Untitled
Michèle Schoonjans Gallery - Brussel
05.09.2021 - 30.10.2021
Do t/m za: 11u00 - 18u00
www.micheleschoonjansgallery.be
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Marc, Silke en Dorus Daneels
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Naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag organiseert Kappalid Marc
Daneels samen met zijn kinderen Silke en Dorus een expo.
Als pionier van Tracé is dit de ideale gelegenheid om deze locatie als
thuisbasis te gebruiken. Het pensioen en de lockdown gaven Marc
veel tijd om zijn dagen creatief te vullen.
Silke is meer dan 15 jaar actief als zelfstandig grafisch vormgever en
illustrator onder de naam Dasi. De geboortekaartjes,
huwelijksdrukwerk en communicatiematerialen die ze ontwerpt,
stralen steeds een zekere gevoeligheid en finesse uit. In deze expo
toont ze een selectie schetsen die ze maakte in haar vrije tijd.
Dorus werkt met neon en laat zich inspireren door oude religieuze
manuscripten.
Alle informatie: www.tracecultuurstation.be

Madeleine Nieuwlaat - podcast

Ga ook nog eens kijken op de Kappasite/podcast, daar heeft
Madeleine een podcast geplaatst met zeemeerminnen in de hoofdrol
die zeker de moeite is (vooral als je eens wil lachen).
Oorspronkelijk opgenomen binnen een Brasschaats project rond
erfgoeddag 2021.
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Toen Cédric Pescia in Flagey
voor een kleine kring
muziekliefhebbers, een dertigtal
mensen, de ‘Kunst der Fuge’
van Johann Sebastian Bach
speelde bezorgde hij me één
der mooiste uren van mijn
leven.
Het genie van Bach is
ontroerend, ingenieus en
universeel. Door met zoveel
fantasie ontelbare variaties, die
men kan vergelijken met de
facetten van het menselijk
wezen en de natuur, te

distilleren uit één thema is een wonder uit de muziekgeschiedenis
ontstaan.
Een niet onbelangrijk detail: naast mij zat een man met een klein
kind (ca. 2 jaar) op zijn arm. Tijdens het meer dan een uur durende
recital zonder onderbreking gaf het kereltje geen kik. Jong geleerd is
oud gedaan!
Na afloop signeerde de sympathieke Frans-Zwitserse pianist zijn cd.

m
uziektip
Die Kunst der Fuge - J.S. Bach

Yolande Van de Weerd

J.S. Bach - Die Kunst der Fuge - BWV 1080
Cédric Pescia (piano)

Aeon 2014, Lausanne (Vaud)
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De weg naar het hart
André De Nys
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Vele kunstenaars hebben rituelen
die noodzakelijk zijn om hun
inspiratie en de zelfrealisatie te
stimuleren. Hun dagdagelijkse
routine is bedoeld om het
denkvermogen en de ratio opzij te
zetten.
Net zoals een kookboek wijst naar
de maaltijd, zo leidt ook het ritueel
regelrecht naar het hart en naar
de gevoelswereld en de emoties.
De creatieve energie kan voor de
meeste artiesten bijeen
gesprokkeld worden ’s morgens
met een warme, geurende mok
koffie. Er boven op komt dat ‘de
dagelijkse ceremonie’ liefst een plaats krijgt in de intimiteit,
afgesloten van de buitenwereld.
Lukt het niet, dan is er vaak schaamteloos enig gevloek te horen, en
één of twee glazen wijn mag je daar bij optellen.
Voor Joan Miro was er geen koffie en geen wijn! Zijn ochtendroutine
bestond uit boksen en hardlopen. Na de afmatting van het lichaam
koos hij resoluut voor drie sigaretten, niet meer… niet minder.
De creativiteit zoekt voor ieder zijn eigen weg.
Meestal zorgen een schrijver, een graficus of een cartoontekenaar
bijvoorbeeld er voor dat ze meerdere keren per dag hun kont van de
stoel lichten. Een stevige lichaamsbeweging is immers onmiskenbaar
een krik om het energieniveau op te tillen.
Tijdens de lockdownperiode was Els Dietvorst zich hiervan sterk
bewust.
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In 2019 ruilde ze haar habitat Ierland tijdelijk voor Antwerpen. Er
ontstond een tentoonstelling in ’t M HKA in samenwerking met de
Antwerpse Academie studenten.
Niet veel later werd een lockdown afgedwongen door Covid-19.
Dietvorst maakte een bocht naar de ruwe natuur van Ierland. Een
tijdje even terug niet naar de Ierse schapen, maar naar een wereld
waar eenzaamheid voorop stond .
Maandenlang bleef er niet veel meer op het eiland te beleven. Haar
dagen vulden zich met lange strandwandelingen. Als strandjutter
verzamelde ze aangespoelde zwerfhout, stenen, takken en schelpen.
Week na week groeide haar ‘Schrine’, een metershoge berg met
‘Stones, sticks and sand’.
Het is als het ware een meditatief altaar, een metafoor voor rust en
stilte.
Dietvorst ontdekte de kracht van de dagelijkse rituelen en het
repetitieve. Het bracht haar in verbinding met de voorouders en met
de lang vervlogen tijden.
Elke dag werd een uitdaging voor haar een terugkerende handeling
om te overleven in harmonie met de natuur, in de eenvoud en in de
stilte.
Om haar contemplatieve strandactiviteiten af te ronden maakte
Dietvorst elke avond een tekening met een prachtige natuurlijke inkt
gemaakt van de gemalen schors van walnoten: bister.
De kunstenares omschrijft haar tekeningen als een intuïtief proces
waarbij ze elke misstap door een volgende tracht te corrigeren. Haar
missie bestaat erin om de boodschap uit te dragen dat de mens nog
wel in staat is om te overleven en om een harmonie met de natuur
tot stand te brengen.
Kan onze wereld door de rituelen gered worden!!!
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Afscheid
Wim Haazen
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Dag man, dag vrouw, dag lieveling

De tijd en ruimte die we samen leefden lijkt voorbij te drijven
weg te schuiven...

toch... mag ik je blijven koesteren in mijn gedachten en herinneringen
Als een reeks van beelden blijf je in mijn ogen en gevoelens

verder leven
Al die vonken van genegenheid... ze kunnen tijd en ruimte overstijgen

kunnen samenvloeien tot geheel van samen-weten
hoe mijn tranen vanuit diep verdriet zich gaan

vermengen met... ontroering...

met de zekerheid dat je bevrijd zal zijn van alles

Laat ons samen luisteren naar stille woorden vol muziek
die zwijgend fluisteren...

in eenvoud... rustig... dood-gewoon
fijnzinnig

Fijn!
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Leven - sterven - onlosmakelijk verbonden met elkaar.
Een korte, lange tijd, een flits van dagen, maanden, jaren...?

Dus... een overzicht:

Vanuit het zogenaamde Niets word je geboren.
Even onderweg als kind, als jongere, volwassene een aantal bochten leren nemen,

struikelen, weer opstaan en vooral veel ondervinden wat je kan of niet.
Bewustzijn laten groeien - veel of weinig - je vervelen, amuseren, een ander weten

en vergeten - leren lossen wat je niet meer nodig hebt en vlug of langzaam
- soms ook plotsklaps - gaan beseffen dat het leven onlosmakelijk

verbonden is met sterven.

In een samenleving waar 'bezitten' hoge toppen scheert en als noodzakelijk
wordt aangeleerd, zelfs aangepraat wordt om succes te hebben
voor je zelf en bij de anderen... niet zo eenvoudig om te leren

lossen wat je hebt gekregen of verworven...

welstand en gezondheid als het even meezit, veel gevoelens en gedachten in
een lichaam dat je nodig hebt om hier te kunnen functioneren,

heel veel materiële zaken, geld, een tuin, een woning, nu en dan een nieuwe wagen
of een fiets, veel kijkgenoegens op een scherm... veel lekker eten...

Vrienden, kinderen als ’t kan - of moet - en liefst een aantal zielsgenoten en
- liefst niet te laat... - gelegenheid om te beseffen dat je weer terug moet naar...

het zogenaamde Niets...

dat je uiteindelijk toch ALLES weer moet achterlaten, lossen...

Gedachtegangen door het leven,
onderweg naar sterven

Wim Haazen

poëzie
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Beangstigend, Bevreemdend of Bevrijdend... ?

Wel..., ik loop de laatste tijd met mijn gevoelens en gedachten liever door
de gang van het Bevrijdend

waar de angst, onzekerheid en moeten missen waar en wie ik ben
me niet kan raken, waar ik niet meer overspoeld kan worden door gemis,

tekorten of bedreigingen, waar tijd en ruimte niet meer kunnen
drukken of verdwijnen

Geen verdriet meer, sluimerend verlangen of ontgoochelingen!
Los van alles en... verbonden met het Alles.

Iets of Niets...
Wat maakt het uit!

Je wordt weer eindeloos en VRIJ

... zelfs zonder woorden...
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Hoe word ik een podiumbeest?

Tijdens deze theatrale workshop van drie avonden gaan we intensief
en speels werken rond podiumbewustheid. We werken aan
lichaamstaal, zelfbewustzijn, stem, ademhaling en beweging. We
gaan op zoek naar wat er nodig is om jouw boodschap, jouw verhaal
op een positieve, beklijvende manier in de wereld te brengen. Hierna
weet je waaraan je begint en focus je op een goed resultaat. Geen
klamme handen meer of stokkende adem, maar zelfverzekerd en
stevig geaard wordt het podium JOUW PLEK!
Kappalid Madeleine Nieuwlaat is verhalenvertelster en coach. Ze
geeft regelmatig workshops en verzorgt voorstellingen in Vlaanderen
en in Nederland. Meer over haar vind je op www.echtgebeurd.be
Drie maandagavonden: 11, 18 en 25 oktober 2021 van 20u00 tot
21.u45
50 euro voor drie avonden
Maximum 6 personen
Info en inschrijven op info@echtgebeurd.be

berichtenbord
Madeleine Nieuwlaat - workshop

Marc Chagall, 1917
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Met de P van...
Rita Verbist
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Onze regisseurs, waaronder sommigen wereldbekend, zijn beslist het
vernoemen waard. De gebroeders Dardenne, Felix Van Groeningen,
Michaël R. Roskam, Nic Balthazar en zovele anderen,
vertegenwoordigen de Belgische film tot ver over de grenzen. Met
succes. Echter zijn we beland bij de letter ‘P’, vandaar hieronder
enkele andere namen.

Pier Paolo Pasolini
Italiaanse regisseur (1922 – 1975) dichter, schrijver en intellectueel.
Wist zich tevens te onderscheiden als acteur, journalist,
scriptschrijver en politieke figuur.
Verschillende van zijn meesterwerken, ‘Evangelie volgens Mattheus’,
‘Theorema’ en ‘Decamerone’ werden bekroond. Hij was erg geliefd in
Italië, hoewel hij een bijzonder controversiële figuur was, of net
daarom. Hij werd gewaardeerd omwille van zijn directheid en ook zijn
focus op taboe onderwerpen. Hij was een gevestigde figuur in de
Europese literatuur en filmkunsten.
Zijn dood, een onopgeloste moord in november 1975, bleef en blijft
in Italië nog steeds een onderwerp van verhitte discussies. Niet
weinigen geloven dat de moordenaar die destijds geklist werd, niet
meer was dan de uitvoerende arm van een complot om zich te
ontdoen van deze invloedrijke, subversieve marxist.
Italië’s meest revolutionaire, meest visionaire
intellectueel/schrijver/filmmaker van de vorige eeuw werd uit de weg
geruimd op het hoogtepunt van zijn invloed en productiviteit. De
‘machten achter de schermen’ hadden er allen baat bij om de
gevaarlijke woorden/beeldenlawine van Pasolini het zwijgen op te
leggen.
De verfilming van zijn leven en einde werd o.a. gebracht door
Frederico Bruno die voor de veelzeggende titel koos ‘Pasolini, de
verborgen waarheid’.
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Alan J. Pakula
Deze Amerikaanse regisseur, scenarist, filmproducent (1928 – 1989),
was vooral bekend voor zijn sterke, politieke thrillers. Hij werd
genomineerd voor drie Academy Awards, namelijk:
– beste verfilming : ‘To kill a Mockingbird’ uit 1962 – het boek werd
eerder gepubliceerd in 1960 door Harper Lee die in 1961 de Pullitzer
Price hiervoor mocht ontvangen. Een uitmuntende Gregory Peck
speelt de hoofdrol als advocaat van de verdediging in een quasi
verloren zaak. Deze klassieker blijft van een grote klasse.
– beste producent: ‘All the President’s Men’ uit 1976, over de
Watergate Affaire en de journalisten die de zaak naar buiten
brachten.
– best aangepast scenario: ‘Sophie’s Choice’ uit 1982 met een
schitterende Meryl Streep. Een sterke, aangrijpende film die men niet
gedateerd kan noemen.
In het bijzonder ‘To kill a Mockingbird’ en ‘Sophie’s Choice’ blijven
aanspreken zowel door de problematiek die, tragisch genoeg, nog
actueel kan genoemd worden, als door het schitterend acteertalent .
A.J. Pakula overleed, amper 70 jaar oud, aan de gevolgen van een
bizar auto-ongeluk.

Scène uit 'To Kill a Mockingbird'
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Dauwmeditatie
Ward Van Honsté
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Een stralende,
dieporanje vlammende,
morgenzon,
pijlde haar schichten,
door de bebloemde takken
van de kerselaar,
verlicht de oosterse glimlach,
van mijn gouden boeddha.
Wanneer ik nog even
geduldig afwacht,
zal zij hem
door de laaiende voortschrijdende vuurbol,
doen glimlachen,
dan weet ik het al,
het wordt weer een prachtige dag.
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Stoned

Wat heeft waarde en wat niet?
Kappalid Jan onderzoekt deze vraag, om het met de woorden van
Lucebert te zeggen: ‘Alles van waarde is weerloos’. Er zit weemoed
in ‘zijn’ beelden van verlatenheid.
Gestileerde monumentale opnamen van details getuigen van een
scherpe blik en zijn een streling voor het oog.
Hij fotografeert weinig mensen, maar de menselijke aanwezigheid is
des te meer te ontdekken in het erfgoed dat in beeld wordt gebracht.
Jan voelt zich een nomade, reizend van de ene foto naar de andere,
zonder motief, ratio, voorwendsel. Hij zegt het zelf zo: ‘Ik fotografeer
stomme dingen.’ Jan probeert in zijn foto’s tijdelijkheid te laten
overleven…
Alle informatie: www.tracecultuurstation.be

berichtenbord
Jan Daneels - fotografie

Werner Paenen
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Buitenstaanders
Madeleine Nieuwlaat
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Op 25 augustus kwamen we met een 25-tal mensen samen voor een
verkennende wandeling in het Aboretum van Kalmthout. Het weer
viel best mee, er was zon! en we kregen een woordje uitleg van
onze voorzitter en Bram Rammeloo, die als directeur en
landschapsarchitect de uitstraling van de botanische tuin bewaakt als
een moeder haar kindje. Hij staat zeer positief over kunstwerken in
de tuin en geeft ons richtlijnen om onze werken als een meerwaarde
ervan te kunnen exposeren.
Daarom:
– zeker niets op de grasvelden plaatsen, enkel in de plantentuin;
– een connectie van het werk naar de tuin en de natuur is een
belangrijke insteek, het thema is vrij interpreteerbaar;
– 50 werken is het absolute maximum.
Voor de kunstenaars van Kappa Kunstplatform betekent dit:
– dat we vrijwel drie maanden mogen tentoonstellen in dit
buitengewone en veel bezochte natuurkader;
– dat alle kunstenaars voor die periode een speciaal pasje zullen
krijgen om steeds gratis het arboretum te kunnen bezoeken;
– dat we er zeker van zijn dat onze leden hun beste beentje gaan
voorzetten om een hoogstaande expo te verzorgen;
– dat maximum 50 personen kunnen inschrijven en één werk
tentoonstellen;
– dat iedere exposant één project voorstelt en dit vóór 15 januari
2022;
– dat we een mooi verzorgde vernissage met heerlijke hapjes en
drankjes zullen organiseren;
– dat we als organisatie willen proberen om dit te doen met een
beperkte deelname in de onkosten van 45 euro, bedrag dat samen
met de projectvoorstelling moet overgemaakt worden.
Wordt vervolgd.
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Drie Kappaleden stellen tentoon in Tracé:
Vanuit de innerlijke beleving van haar leven komt Machteld tot de
inspirerende creatie van nieuwe werelden vol nieuwe mogelijkheden.
Het gewone dagdagelijkse leven raakt hem, daarom fotografeert Rudi
graag de man in de straat, ieder met zijn eigen verhaal.
Op het eerste zicht lijken de werken van Steven wat willekeurige
uitspansels van kleur en vormen maar niets is minder waar! Steven
hoopt dat ze schoonheid, lichtheid, blijdschap, tederheid, goddelijke
inspiratie…. kan meegeven zoals het voor hem heeft gedaan.
Alle informatie: www.tracecultuurstation.be

Rudi Calluy, Machteld Gysen &
Steven Dalving

berichtenbord

Kappalid Christel de Vrij nodigt je graag uit op een
groepstentoonstelling in Kasteel Ravenhof, gelegen in het
gelijknamige prachtige wandeldomein, op de grens van België en
Nederland .
Indien je de gps zou gebruiken, vul je best één van deze adressen
in:
- NL: Canadalaan
of
- B: AC Swinnenstraat
Dan gewoon rechtdoor rijden, dan kom je vanzelf in het domein, en
aan het kasteel met parking.
De tentoonstelling is te bezoeken van 25.09.2021 tot 03.10.2021, alle
dagen behalve maandag, van 12u00 tot 17u00.

Christel de Vrij: textielkunst
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Sanniki
Yolande Van de Weerd
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Nadat ik het plan had opgevat een poëtisch boek over Frederic
Chopin te schrijven reisden mijn man en ik in 1999 een maand lang
door Polen in de sporen van de grote componist.
Ik wist dat er in Sanniki een klein museum was in de inkomhal van
een kasteel omdat Chopin er in 1828 een zomer verbleef bij zijn
vriend Konstanty Pruszak. Toen we er toekwamen was het museum
spijtig genoeg gesloten.
Sanniki is een klein dorpje rustig in het groen gelegen. De omgeving
van het museum was bijna overwoekerd door wilde plantengroei. We
stonden even te overleggen naast de auto toen plots twee heel grote
honden uit de bosjes tevoorschijn kwamen, direct op ons toe.
Ik schrok maar mijn man had al gauw begrepen wat de dieren van
ons wilden. Ze waren graatmager en hadden honger. We gaven wat
we in de auto hadden, biscuits en wat oud brood.
Ik wilde kost wat kost dit museum bezichtigen. We reden naar het
centrum van het dorpje en vonden het gemeentehuis. Ik ging er
binnen en vroeg de burgemeester te spreken.
Hij stond me vriendelijk te woord en toen ik hem vertelde dat we op
doorreis waren van Duszniki Zdroj waar we het Chopin pianofestival
hadden bijgewoond naar Zelazowa Wola, de geboorteplaats van
Chopin beloofde hij iemand met de sleutel te sturen.
We reden terug naar het museum waar de honden ons al tegemoet
kwamen met kwispelende staart.
Even later verscheen een dame met de fiets. Ze opende het museum
en, ongelooflijk, ze liet ons alleen want ze liep terug naar buiten waar
ze op ons wachtte.



oktober 2021 21

Het was een heel klein intiem museum, een beetje verwaarloosd.
Aan een kapstok hing een grijze cape die waarschijnlijk (?) door
Chopin was gedragen. En vooral, er was een klein partituurtje in zijn
handschrift. Het lag in een glazen vitrinekastje dat gemakkelijk zou
kunnen worden geopend. Wat ik uiteraard niet deed!
Het vertrouwen van de mensen was dus heel groot! Ontroerend
groot!
Nog groter vertrouwen maakte ik mee in een privaat museum in
Zweden. Maar daarover breng ik een andere keer verslag uit.

haiku

van riet

midden op de rijweg
spelen en springen ze

gele blaadjes
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Tijdens de vierde editie van het
Kunstenfestival Damme worden
de kracht van het woord en de
dominantie van het beeld
samen in de hoofdrol gebracht.
De bezoeker wordt uitgenodigd
om na te denken over de
verbondenheid tussen planten,
dieren en alles wat er rond
leeft. Niets kan bestaan alleen
op zichzelf... niemand is een
eiland!
Beeldende kunstenaars en
schrijvers vertellen ons hoe ze
het leven en de wereld zien. Ze brengen een verhaal over ambitie en
succes, over gedrevenheid en eindeloos verdriet, over passie en
vereenzaming…
De bezoeker kijkt, leest, voelt, interpreteert en later thuis, komen de
herinneringen en de reflecties. Kunst ondersteunt de mens bij de
nooit aflatende zoektocht naar z’n identiteit en authenticiteit.
Het kunstproject ‘Niemand is een eiland’ gaat over vrijheid en over
verbondenheid in eenzaamheid. Het gaat over transformatie en
vergankelijkheid, over de eeuwige dualiteit tussen denken en voelen,
over deze strijd die de kwetsbaarheid versterkt van de grote
verbinding. Kunst neemt drempels weg en verbindt mensen met
elkaar.

te
nt

ot
ip Kunstenfestival Damme -

Niemand is een eiland

André De Nys

Laura de Coninck - Objet Petit A
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Hoe komt het dat we aanvoelen dat we bestemd zijn om samen te
zijn, en dat we tegelijkertijd denken dat we alleen zijn? Is het daarom
dat we gelukkig of ongelukkig zijn? Hoe komt het dat daar geen
ongelukken van komen?

Christophe Coppens - CC + 76

Kunstenfestival Damme - Niemand is een eiland
Stichting Ijsberg - Damme
24.09.2021 - 12.12.2021
Woe t/m zo: 12u00 - 18u00
www.stichtingijsberg.be
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Lucien Denissen

A & B: een latrelatie?

Misschien moet ik maar eens uit de kast komen en over architectuur
schrijven.
Een gebouw diende van in de oude culturen tot in de 19e eeuw vaak
als onderbouw voor beeldhouwwerk en muurschilderingen die de
enscenering vervolledigden. Beeldende kunst en architectuur waren
onlosmakelijk verbonden met en in zekere zin afhankelijk van elkaar:
het Erechteion is ondenkbaar zonder de Kariatiden, de Sixtijnse
kapel zonder fresco’s. Deze symbiose heeft de samenwerking tussen
bouwers en de kunstambachten gestimuleerd, ontwerpmatig en in
uitvoering.
De Art Nouveau reageerde op de historische neo-stijlen maar
streefde nog steeds naar een Gesamtkunstwerk, weliswaar met grote
artistieke vrijheid en nieuwe technieken.
Alles veranderde met het rationalisme en constructivisme van het
begin van de 20e eeuw, dat een theoretische basis vond in de
opleiding van het Bauhaus, in 1919 door Gropius opgericht in
Weimar in opvolging van de Kunstgewerbeschule waarvan Henry van
de Velde directeur was geweest. Gropius schreef in het startmanifest:
‘Tussen de kunstenaar en de handwerkman bestaat geen wezenlijk
verschil.’ Hij wilde (laten) onderzoeken hoe men aan
maatschappelijke noden kan voldoen via industriële technieken (bij
fabricage van objecten) of modulaire ontwerpen (voor de
woningbouw). Hierbij wordt gestreefd naar strakke lijnen, eenvoudige
vormen, multifunctionaliteit.
Het Bauhaus, dat in 1925 verhuisde naar Dessau, kreeg pas later
een opleiding architectuur, waarvan Mies van der Rohe in 1930
directeur werd. In 1932 werd het door de nationaalsocialisten
gedwongen te verhuizen naar Berlijn, en in 1933 gesloten. De
protagonisten weken vooral uit naar de Verenigde Staten.
Intussen vond de ‘productie’ van sobere, functionele gebouwen
sneller doorgang in andere landen. Met als thema ‘De functionele
stad’ vond in 1933 in  Athene  het CIAM IV plaats (Congrès
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International d' Architecture Moderne), beheerst door ‘Le Corbusier’,
de van oorsprong Zwitserse architect Jeanneret-Gris. Deze ontdekte
in Marseille de mogelijkheden van de beton skeletbouw, met een
‘plan libre’, vaak op zogenaamde pilotis, vrij van de grond, met
daktuinen en met niet-dragende gevels met grote panoramaramen.
Internationaal ontstonden uitlopers in het minimalisme en zelfs het
brutalisme. De Belgische interpretatie van het modernisme tijdens het
Interbellum (Hoste, Bourgeois, Braem) verwerkte ook invloeden van
de Art Deco. Zo werd in 1931 de eerste wolkenkrabber in België
voltooid: de Boerentoren te Antwerpen.
Na WO II deden begrippen als de menselijke schaal en het stadshart
als verbindend element hun intrede in het CIAM-congres. Men sprak
van 'function of form' en niet meer van 'form follows function', de
slogan van het nieuwe bouwen.
Hoewel in grote mate gedicteerd door het budget en het geleverde
comfort, gebruikt het hedendaagse bouwen, privé en openbaar, een
diverse vormentaal. Het ontwerpteam, dat de opdracht krijgt een
esthetisch verantwoorde architectuur af te leveren, kaderend in de
omgeving, is nu de enige vormgever.
Zo lijkt het er op dat architectuur de beeldende kunst niet nodig
heeft. De overheid verplicht nochtans bij grote projecten een
(beperkt) budget te besteden aan kunst, maar deze is vaak slechts
een toevoegsel op het einde van de rit. Een integrale benadering
ontbreekt. Misschien worden er geen Horta’s of Hundertwassers
meer geboren. Overigens blijft het de vraag of iemand daarop zit te
wachten.
Intussen heroveren graffiti-spuiters (mogelijk Banksys of
Schoenaerts) lege gevels, zelfs in Brussel. Orgosolo (Corsica) kreeg
er al in 1969 enige bekendheid door, maar is wereldwijde wildgroei
wel aangewezen?
Wie doet beter? Vinden architectuur en beeldende kunst ooit nog een
modus vivendi, waarbij de samenwerking tussen beide weer relevant
wordt? Of koestert B vooral de relatie ‘LAB’ met de groene broer, de
landschapsarchitectuur?
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Agenda
De Betoverende Tuin - met deelname van Jacques Raemaekers
25.06.2021 - 26.09.2021, Art Sanctuary - Geldenaken
Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 13u00 - 20u00

Rudi Calluy, Machteld Gysen en Steven Dalving
16.09.2021 - 30.09.2021, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14u00 - 18u00
Woensdag: 19u30 - 22u00

Gevleugeld - Echtgebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
25.09.2021 om 20u00, Zaal Born - Park van Brasschaat
Inschrijven via www.echtgebeurd.be

Groepstentoonstelling - met deelname van Christel de Vrij
25.09.2021 - 03.10.2021, Kasteel Ravenhof - Stabroek
Dagelijks (behalve maandag): 12u00 - 17u00

Surpries
25.09.2021 - 03.10.2021, 09.10.2021 - 17.10.2021 en 23.10.2021 -
31.10.2021, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00

Stoned - Jan Daneels
02.10.2021 - 13.10.2021, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14u00 - 18u00
Woensdag: 19u30 - 22u00

Liefde voor... - Echtgebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
03.10.2021 om 15u00, De Olijftak - Brasschaat

Workshop podium - Madeleine Nieuwlaat
Maandagen 11, 18 en 25.10.2021: 20u00 - 21u45
Info en inschrijven: info@echtgebeurd.be

Marc, Silke en Dorus Daneels
16.10.2021 - 27.10.2021, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14u00 - 18u00
Woensdag: 19u30 - 22u00
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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

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






