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

De cover van deze Letter Tien lijkt het al uit te schreeuwen: de
feestdagen staan weer voor de deur! De tijd van uitgebreid en
misschien zelfs wat extravagant tafelen. Nochtans eren de werken
van de kunstenares vooral de schoonheid van het alledaagse, en dit
vanaf de keukentafel.
Lucien Denissen houdt in zijn column ook een aantal bespiegelingen
over koken en eten, maar vanuit zijn eigen(zinnige) invalshoek. Op
de één of andere manier schijnen de cover en de column elkaar te
vinden…
In deze editie vind je ook veel muziek – op allerlei manieren en van
allerlei genres. Daarvoor zorgen Yolande, Rita en André.
André heeft verder ook weer verrassende tentotips verzameld en
uitgeschreven. Altijd de moeite waard!
Natuurlijk ontbreekt poëzie ook nu weer niet. Je vindt gedichten van
Ward en Wim, en haiku’s van Riet.
Naast de gebruikelijke ‘haiku van Riet’, schreef zij deze keer ook
speciaal ter gelegenheid van het overlijden van Maria Peeters. We
moeten in deze Letter Tien helaas afscheid nemen van twee geliefde
en talentvolle Kappaleden: naast Maria, heeft ook Sonja Varticean
ons verlaten. Ze verdienen allebei een mooi in memoriam.
Afscheid nemen, terugkijken op wat voorbij is, vraagt tegelijkertijd
vooruitkijken naar de toekomst. Ook dat is terug te vinden in dit
nummer.
Ongetwijfeld wil je ook in 2022 verder mee dromen van en mee
werken aan kunstzinnige Kappa-projecten: hernieuw daarom
vandaag nog je lidmaatschap via bijgevoegd overschrijvingsformulier.
En laten we deze laatste ‘De redactie’ van 2021 afsluiten met een
hoopvolle, enthousiaste blik op een mooi, creatief en warm-menselijk
nieuw jaar!
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Eliza Pepermans (°1988, Gent) studeerde aan Luca, School of Arts
Brussel en woont en werkt in Antwerpen. Na haar studie werkte ze
aanvankelijk als illustrator voor krantentitels, magazines en grafische
bureaus. Al vlug echter begon ze ook vrij werk te maken en bouwt ze
gaandeweg haar praktijk uit.
Schönfeld Gallery presenteert een solotentoonstelling met een
nieuwe reeks stillevens waarin fruit, kreeften, zonnebloemen en
boeken afgebeeld worden.
Met uitbundige kleuren en levendige beelden voelen de schilderijen
van Pepermans luchtig en speels aan. Maar achter de schijnbare
naïeve directheid en flamboyante energie schuilt een consistente
zoektocht naar compositie, vorm en kleurgebruik. Ze bekijkt en
analyseert haar omgeving langdurig om haar impressies vervolgens
naar een picturale weergave te vertalen; de ogenschijnlijke grijze
objecten en omgevingen worden tot leven gebracht in een fantasierijk
universum, balancerend op de rand van de herkenbaarheid.
Voor deze nieuwe reeks schilderijen besloot Pepermans om via haar
verbeelding te reizen, wat haar toeliet om Monet, Picasso, Van Gogh
en Léger te ontmoeten, met hen te tafelen, en van hun warme
kleurenpalet te proeven. Tegelijk puurt de kunstenares haar werk uit.
Het verhaal wordt secundair, de techniek primeert. Zo daagt ze haar
toeschouwer meer dan ooit uit om stil te staan en aandachtig te
kijken naar het alledaagse.

bijde
cover

Dinner is served - Eliza Pepermans

Dinner is served - Eliza Pepermans
Schönfeld Gallery - Brussel
Do t/m zo: 14u00 - 18u00
www.schonfeldgallery.com
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Julie Scheurweghs - Birth of a Mother
André De Nyste
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De eerste Internationale Fotobiënnale Oostende brengt hedendaags
fotografisch werk van dertig kunstenaars. In openlucht vind je werken
terug op de zeedijk, in het Leopoldpark en in het Koningspark. Indoor
werd een fototentoonstelling opgesteld in Fort Napoleon en Mu.ZEE
van 4 september tot 24 oktober 2021.
‘Birth of a Mother’ van de fotografe Julie Scheurweghs maakt deel uit
van de Biënnale. Ze verbindt de gebeurtenissen uit haar leven met
het eigen fotowerk.
In Oostende toont ze een nieuwe reeks over moeder worden. Zonder
te verbloemen of te dramatiseren wordt de kracht tijdens de
transformatie van de vrouw in beeld gebracht.
‘Birth of a Mother’ toont wat het betekent mama te worden. De
romantische stereotiepe foto’s zijn aanwezig, maar Scheurweghs
heeft ook oog voor de kwaaltjes tijdens de zwangerschap.
De bevalling ontbreekt niet. Ook de klinische, vleselijke en ruwe
beelden kunnen esthetisch en krachtig zijn.
Doordat ze een brede diversiteit van het thema focust, wordt de
schoonheid zichtbaar die anders ongezien zou blijven.

Julie Scheurweghs - Birth of a Mother
Mu.ZEE - Oostende

04.09.2021 - 02.01.2022
Di t/m zo: 10u00 - 17u30

www.muzee.be
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Soms vraag ik mij af,
wanneer ik mijn beeld zie in een spiegel of vensterraam,
wie ben je eigenlijk, hee vreemdeling hoe is je naam.

Op mijn paspoort
prijkt mijn foto, netjes onder cellofaan,
maar ben jij dat wel, verdien je dat wel om daar te staan.

Ken ik mezelf,
dat zal wel zijn, want ik zie je telkens weer,
maak eens kennis met jezelf, stel je voor als dé mijnheer.

Aangenaam evenbeeld,
je ziet er niet goed uit, hoe is het vandaag.
Gaat nogal even scheren, heb het ‘s morgens aan mijn maag.

En wat brengt de dag,
wat staat er op het menu, kunst of buiten met de honden,
wordt het vrijwilligerswerk, of een weekeind Barcelona of Londen.

Draag je weer die versleten jeans,
dat witte T-shirt, en die bruine cowboyboots,
zit je met je neus weer in de boeken, op zoek naar je roots.

Wel evenbeeld, jij bevalt me wel,
die persoon hierboven is zo, zo echt,
ik blijf wel in zijn vel, hij heeft het nog niet zo slecht.

poëzie
Wie???

Ward Van Honsté
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Aan stuntprijs: SOKKELS.
De witte sokkel is een no-nonsense zuil die geschikt is voor een
huiskamer of expositie. De sokkel van MDF 18 mm is in verstek
vervaardigd en wit geschilderd.
60x60x110 cm: 60 euro
Een keer geëxposeerd tijdens het project Surpries.
Contact: Kappa, Lucy Leger (penningmeester), lucy.leger@skynet.be

haiku

van riet

de eerste sneeuw
ik stap in de voetsporen

die er al zijn
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Johannes Brahms (1833-1897) is
groots in zijn variaties.
Op. 24 op een thema van Haendel
(1861) vormt het hoogtepunt in het
genre. Het zijn metamorfoses waarin,
ondanks alle polyfonie, het originele
thema blijft doorschijnen.
In de variaties op een thema van
Paganini op. 35 is vooral virtuositeit het
doel. Niet moeilijk te begrijpen als men
weet dat Paganini een superman was
op de viool en dat verschillende
gekende componisten variaties maakten
op zijn thema’s. De ene al virtuozer dan

de andere. Denken we even aan Rachmaninov (1873-1943) of Witold
Lutoslawski (1913-1994).
De variaties op een eigen thema (van Brahms zelf dus) op. 21 zijn
bijzonder mooi maar de meest ontroerende voorbeelden zijn variaties
op een thema van Robert Schumann.
Het opus 9 droeg Brahms op aan Clara Schumann nadat haar man,
Robert, zich het leven probeerde te ontnemen. Clara had hetzelfde
thema reeds van variaties voorzien.
De variaties op. 23 voor vierhandig piano (1861) zijn een hulde aan
Schumann.
Het laatste muzikale thema dat deze bedacht, het befaamde ‘Geister-
thema’ vormt het uitgangspunt. Het is een intieme delicate
compositie.
Op youtube staat een heel mooie versie van dit eerder zelden
gespeelde werk, uitgevoerd door Pietro Pittari en Sofya Janjikopanje.
Veel luistergenot.

m
uziektip
Johannes Brahms: variaties

Yolande Van de Weerd
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Neo-klassiek
André De Nys
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Het is zaterdag, half negen ’s ochtends. Ik trek het
slaapkamervenster open.
Mijn slaapogen proberen zich te oriënteren in de achterliggende
tuinen. De triomfkreet van de haan van de buurvrouw en de
koerende houtduiven op haar grasperk kleuren de geluidsband van
de pastorale.
Iets verder constateer ik dat de nieuwe werkdag al begonnen is. Het
ronken van de elektrische haagschaar, het zoemen van de
grasmaaier, het brutaal grommen van de bladblazer (welke
Nobelprijswinnaar heeft dat ding uitgevonden?). De herfstgeluiden
komen uit de tuin twee huizen verderop aan de overkant van de
straat. De ingehuurde tuinmannen begonnen al vóór den achten aan
wat van hen verwacht wordt. Hoe houden die mannen het vol,
zonder oorbescherming in hun lawaaiwereld?
Kwart voor negen: de alarminstallatie van Jan-de-buurman claimt
voor de zoveelste keer alle aandacht. Waarschijnlijk heeft het optisch
oog weer eens de poes ontdekt.
De morgenstond heeft lawaai in de mond! We leven in een luide tijd.
Het lijkt wel alsof we verslaafd zijn aan geluid.
Gisteren las ik nog in de krant een interview van Lutoslawski, de
belangrijkste Poolse componist na Chopin: ‘Onlangs droomde ik
ervan in een tijdperk te leven waarin er geen luidruchtige motoren
zijn. Ik droomde van een tijdperk waarin uitvindingen zullen bestaan
om een persoon in staat te stellen om, wanneer hij dat wenst, een
vacuümbarrière te creëren waardoor geen enkel geluid zich een weg
zou kunnen banen.’
De klok rond worden we inderdaad bestookt met auditieve prikkels, al
lijkt dat geen ergernis voor velen. Telefoons, auto’s, de treinen en
hun rinkelende spoorwegbarelen, trams en bussen, vrachtwagens,
quads en brommertjes, de sirene van de MUG, drones en
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vliegtuigen, de wieltjes onder de rolkoffer, wasmachines en
droogkasten, stofzuigers, haardrogers, hogedrukreinigers, drilboren
en graafmachines tijdens bouwwerken,… alles schreeuwt om
aandacht.
Vele mensen kunnen de geluidsknop niet meer afzetten. Ze slapen
slecht, ze zijn snel geërgerd, en daardoor kunnen ze steeds minder
van elkaar verdragen. Het geluid van spelende kinderen, de
kettingzaag laat zich horen waar hier en daar nog een boom de kans
heeft gekregen om te groeien… hoelang mag hij nog overeind
blijven? Binnen de kortste keren staan de burn-out patiënten met
getrokken messen voor de vrederechter…
Maar is er misschien een rol weggelegd voor de muziek, is er een
tegengewicht? Kunnen de streamingdiensten ons verlossen van die
geluidsmarketing?
Om eerlijk te zijn, ik weet het niet meer zo goed. Lutoslawski
suggereerde in een interview een nieuw soort muziek: neo-klassiek.
Neo-klassiek is trage pianomuziek, zonder hoge geluidsvolumes, die
de luisteraar uitnodigt tot verstilling. De componist Arvo Pärt is
intussen als het boogbeeld uitgegroeid. ‘Spiegel im Spiegel’
veroverde de top hit nummer één van de top-honderd in het segment
klassieke muziek op Radio Klara.
Maar je mag er zeker van zijn: de opvolgers van Pärt staan te
dringen. Vooral dan de Scandinavische hedendaagse componisten
laten zich opmerken. Op Spotify springen hun hoge luistercijfers in
het oog: Jóhann Jóhansson, Ludovico Einaudi, Joep Beving en
vooraan in de lijsten zijn Nils Frahm en Ólafur Arnalds.
Succes is geen toeval! Het is een reactie op het steeds gehaaste
leven en het nooit meer stil zijn. Eén ding is zeker: we worden
allemaal uit mekaar getrokken door de samenleving die gestuurd
wordt door materialisme en entertainment.
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We voelen geen connectie met mekaar. Als een tegenbeweging gaan
velen onder ons - ieder apart - op zoek naar de innerlijke rust, naar
het goddelijke deeltje in onszelf, naar onze essentie, naar de zin van
ons bestaan.
Neo-klassiek komt tegemoet aan een grote behoefte. In Kopenhagen
en Oslo hebben de pioniers de nieuwe wegen uitgetekend. Elders
moet het stilte-zaadje nog in de aarde worden geplant, maar
langzaam en zeker is de tijd er rijp voor.
Het ontbijt is intussen hier gepasseerd, het is na negen.
Een show-processie van oldtimers rolt met toeters en bellen hier door
de straat. Alles rammelt, alles ratelt. Een kwartier later: ‘Oud ijzer,
koper, lood…’ Het circus gaat verder.
Mijn jas hangt klaar voor een rust brengende boswandeling. Hoop
doet leven!

Aanraders:
a. Literatuur
‘Zes maanden in de Siberische wouden’ van Sylvain Tesson
‘Reis met een ezel door de Cevennen’ van R.L. Stevenson

b. Neo-klassieke muziek
cd ‘Re-member’ met het pareltje ‘Nyepi’ van Ólafur Arnalds
cd ‘Island Songs’ van Ólafur Arnalds
cd ‘Wintermusik’ met de track ‘Ambre’ van Nils Frahm
cd ‘The Blue Notebooks’ met ‘On the nature of Daylight’ van Max

Richter.
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Expog, van 25/09/2021 tot 31/10/2021
Het is alweer voorbij en het mocht er wezen, drie opeenvolgende
tentoonstellingen; 21 kunstenaars hebben zich gegooid, gesmeten in
wat zij het liefste doen. Creëren. Schilderen. Vormen. Beeldhouwen.
Mengen. Kloppen en schaven en buigen en draaien en verbinden in
diverse materialen. Grof en fijn, kleurig of sober, uitgepuurd en
poëtisch of duidelijk en dwingend. Een wereld vol verbeelding van
hun persoonlijke werkelijkheid, hun visie op wat soms niet in woorden
gezegd, maar beter getoond kan worden. Hun verlangens, liefdes,
teleurstellingen. Hun verinnerlijkte beleving van onze maatschappij,
wat eraan schort, wat verbeterd kan worden. Soms minutieus klein
en fijn verbeeld, soms groot en kleurig uitgewerkt.
Een avontuur vol kijken, zoeken, voelen, denken, proberen, tasten,
met ogen, vingers, handen om tot een schoonheid van expressie te
komen. Een woud van gedachten en gevoelens werd een woud van
expressieve verbeelding.
Woorden blijven ontoereikend om de zintuiglijke breedheid en de
breekbaarheid van de getoonde werken te bespreken, dus kan ik de
kunstenaars én de curators enkel danken én proficiat wensen. Voor
hun inzet, toewijding en vertrouwen in het project en in Kappa en
besluiten dat verbinding en passie zich hier hebben verenigd om tot
een buitengewoon mooi resultaat te komen in deze drie tento's.
En het is nog niet gedaan. Van 5 tot 13 februari 2022 verwelkomen
wij Surpries 4 met curator Willy Van de Velde en van 19 tot 27
februari 2022 is er Surpries 5 met curator Erik Simons.
Met spanning en vol verwachting kijken we ook daar naar uit.

terugblik
Surpries 1 - 2 - 3

Madeleine Nieuwlaat
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Maria Peeters
André De Nys
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Vele Kappaleden hebben decennialang Maria Peeters (6 april 1939 -
16 oktober 2021) gekend als een respectvolle en zachtmoedige
vriendin. Alhoewel ze al wekenlang een strijd voerde tegen een
onverbiddelijke ziekte komt het afscheid nog steeds onverwacht.
Aan echtgenoot Jan Daneels en de familie, bieden we ons oprecht
medeleven aan, met in ons achterhoofd de overtuiging dat Maria
voor velen ook in de toekomst een blijvende bron van inspiratie zal
zijn.
Maria was immers een groot kunstzinnig talent. Met enkele
verftoetsen kon ze de essentie van haar onderwerpen op papier of
doek vastleggen. Haar inspiratie haalde ze uit de dagdagelijkse
dingen: een landschap, een interieur, een trap, een reisimpressie…
elk schilderij toont haar persoonlijke schriftuur met een ontroerende
eenvoud.
Maria realiseerde een oeuvre waarbij figuratieve elementen verwerkt
werden in quasi abstractie dat de verbeelding van de kijker prikkelt.
Door een contrast tussen lichte en donkere verftextuur resulteert elk
werk in een verstillende en tegelijkertijd een sprankelende dynamiek.
We dienen afscheid te nemen van een bijzonder iemand.

haiku's Riet De Bakker
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Voor Maria
gelegenheidshaiku's, met dankbare herinneringen, vol respect

zachtjes bewegen
haar onbeschreven wimpels -
verzwegen woorden

in pastelkleuren
zet ze een sterke vrouw neer -
een spiegelbeeld

(Hof van Verlangen/Arboretum)

(Louwke Poep/Expog)
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Sonja Varticean
Yolande Van de Weerd
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Met droefheid vernam ik het overlijden van Sonja Varticean.
Jarenlang was Sonja een verdienstelijk Kappalid en een goede
vriendin.
Haar specialiteit was potloodtekenen. Ik herinner me het portret van
Frédéric Chopin dat ze tekende voor ‘Chopin Art’. Na afloop van de
tentoonstelling heeft ze me het werk hartelijk aangeboden.
Maar Sonja kon ook mooi schilderen.
Stormlucht boven de heide voor de expo in het arboretum.
Voor ‘Hof van Plaisantie’ in Rivierenhof portretteerde ze een
voorname dame. Een doek dat ik de naam ‘Freule’ gaf.
Dit zijn enkele voorbeelden gegrepen uit het ruime veld der jaren.
In onze herinnering zal Sonja verder leven in de grote Kappafamilie.
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Tijdens zijn ontelbare lange wandeltochten verzamelt Richard Long
(°1945) stenen, rotsfragmenten en wrakhout uit alle hoeken van de
wereld.
Deze geschenken van de natuur worden door de kunstenaar
geselecteerd en geordend per kleur, zodat hij z’n vondsten in
cirkelvorm of ellips kan etaleren op de grond.
Gelijkaardige geometrische vormen worden met modder met de
handen tegen de muur geveegd. Weer een kunstwerk afgewerkt!
Het begon al in de golden sixties. Richard liep door een weide, heen
en terug op dezelfde plaats, telkens opnieuw tot er een platgelopen
lijn in het groen ontstond. Het enige wat er na een tijdje van
overbleef, was een beschrijving of een foto van de lijn.
Elke ingreep van Richard Long kan gezien worden als een litteken
van het bestaan van de kunstenaar en van zijn verplaatsingen in tijd,
ruimte en beweging.
Grenzen verleggen is tot vandaag nog steeds zijn grootste uitdaging.
In M-Leuven kleefde hij groene, rode en zwarte letters op een witte
muur. ‘Sitting still out to sea for a time each day for thirty-one days.’
Zoals Long naar de zee kijkt, zo nodigt hij het publiek uit om naar
zijn kunst te kijken. Stenen worden een landschap… platgelopen gras
wordt een lijn… modder tegen de muur wordt een ondergaande zon…
Elk kunstwerk wordt een metafoor voor de vergankelijkheid.

tentotip
Richard Long

André De Nys

Richard Long
M-Leuven

22.10.2021 - 20.03.2022
Do: 11u00 - 22u00

Vrij t/m di: 11u00 - 18u00
Ticketreservering:
www.mleuven.be
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Met de Q van...
Rita Verbist
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Queen, Engelse rockgroep
opgericht in 1970 door Brian May
(gitarist), Freddie Mercury
(zanger/drummer) en Roger
Taylor (drummer) in Londen. In
1971 vervoegde bassist John
Deacon de groep.
In de jaren ‘70, ‘80 en ‘90
scoorden ze talloze hits door hun
veelzijdige muzikale aanpak,
gelaagde arrangementen,
harmonieën en sterke live-
optredens. Hun optreden in 1985
voor Live Aid, zou 20 jaar later
verkozen worden tot het beste
live-optreden aller tijden.
Queen gaat de geschiedenis in
als één van de meest succesvolle
rockbands ooit.

Freddie Mercury, de zanger en frontman van de groep, stond bekend
om zijn flamboyante persoonlijkheid en stond borg voor explosieve
optredens. Mercury (1946-1991) werd geboren in het Sultanaat
Zanzibar (huidige Tanzania) – zijn ouders waren Parsi’s, uit Perzië
afkomstige Indiërs. Vanaf zijn 8e tot 17e verbleef hij op een
kostschool in Bombay, waar hij piano leerde spelen. Nadat zijn
ouders in 1964 naar Londen verhuisden, volgde Freddie (Bulsara,
later Mercury) de richting design aan de Ealing Art College. Hij
vervoegde meerdere kleine bands, vooraleer definitief door te breken
met Queen.

Freddie Mercury, 1978 (via Pikist)



december 2021 17

Mercury, extravert en extravagant op het podium, was daarbuiten een
introverte huismus, dol op katten. Hij had er soms wel zes tegelijk,
deels gekregen, deels uit het asiel. Het was deze introverte zijde van
hem die maakte dat hij zijn doodvonnis, aids, slechts één dag voor
zijn overlijden publiekelijk maakte. Ogenschijnlijk gruwelde hij bij het
idee dat zijn fans uit medelijden zijn albums zouden kopen.
Freddie Mercury, Queen, bleef ook na zijn dood sterk aanwezig.
‘Bohemian Rapsody’, ‘We are the Champions’, ‘Barcelona’ met
Dame Montserrat Caballé, ‘Bicycle Race’ en het meesterlijke ‘I want
to break free – from your lies, you’re so self-satisfied’, en zovele
andere hits.
Aan u en mij, al dan niet, om deze schatkist van Queen te openen
en het uitzonderlijke muzikale vier-octavenbereik van Freddie
Mercury, alsook de Queen-samenzang, sterke teksten en sommige
muzikale energiebommen, te blijven bewonderen.
Dank je, Freddie, voor de muziek die je ons naliet, jij deed het and
broke free!
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Als je wil deelnemen aan het project ‘Buitenstaanders’ in het
Arboretum van Kalmthout, dat zal doorgaan van 10 juni tot 28
augustus 2022, dan kan je je aanmelden via het
inschrijvingsformulier op de pagina hiernaast.
Heb je een locatie in de plantentuin in gedachten? Deze locatie kan
je aanduiden op het grondplan (zie www.kappakunstplatform.be) of
tekstueel omschrijven in het voorstel van project.
Je dient rekening te houden met de volgende regels:
- Je kan maximum één project op één locatie realiseren.
- Een project kan uit meerdere werken bestaan.
- Een band met de omgeving en de natuur is een meerwaarde.
- Je kan je werk niet op het gazon plaatsen. Ook niet in de Gloriëtte
of in de rozentuin.
- Kappa biedt je de vrijheid en de mogelijkheid om binnen het kader
van de groepstentoonstelling en in wederzijds overleg je project te
realiseren.
- Je bent verantwoordelijk voor de plaatsing en het onderhoud van je
project.
- Je werk staat in openlucht en dient weerbestendig te zijn.
- Kappa zorgt voor de algemene organisatie van de groeps-
tentoonstelling alsook voor de verzekering van de kunstwerken.
- Je betaalt als deelname in de onkosten 45 euro vóór 15.01.2022 op
rekeningnummer BE08 4137 2036 6113.
- Je bent lid van Kappa.
- Je dient je voorstel in vóór 15.01.2022 bij Jeannine Geertsen
(secretaris Kappa), Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen,
jeannine.geertsen@skynet.be.
- Opbouw expo vanaf 30.05.2022, opruim expo vóór 04.09.2022
- Meer info: www.kappakunstplatform.be
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KUNSTPLATFORM KAPPA
BUITENSTAANDERS ARBORETUM KALMTHOUT 10 JUNI – 28
AUGUSTUS 2022
PROJECTVOORSTEL VAN KANDIDAAT-EXPOSANT

Naam:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….............................................................
Straat en nr. :
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................
Postnummer en gemeente:
……………………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................
E-mailadres en/of website
……………………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................
Wenst deel te nemen met een project:
- Kan je informatie geven over de inhoud, vorm, grootte,
materialen,…?
- Vermeld eventueel ook de gewenste locatie.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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..............................................................................................................
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..............................................................................................................
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Andantino grazioso
Yolande Van de Weerd
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Het regende vandaag de hele dag lang. De tuin glanst uitbundig in
overmoedig groen.
Ik tel mijn eenzame uren niet meer. Het allegro affettuoso uit
Schumanns pianoconcerto verwarmt de zitkamer.
Er klopt iemand op het raam. De bel blijft al sinds maanden stom.
Ik steek snel mijn huispantoffels aan en open de deur voorzichtig op
een kier.
Een heer staat voor mij. Hij draagt een donker pak en zijn gitzwarte
haar verlicht zijn mooi gezicht als een glanzend aureool.
‘Ik ben de avond,’ spreekt hij, wat schor maar vloeiend. Vragen,
onuitgesproken, dwalen tussen ons.
‘De avond,’ herhaalt hij en de stilte overheerst enkele seconden.
‘Avond,’ herhaal ik dan en merk dat mijn stem lichtjes beeft.
In de woonkamer is het andantino grazioso begonnen.
‘Lipatti,’ zegt de man. Ik staar hem verbluft aan. ‘Lipatti.’
Tegelijk met de deur opent zich een spleet in het harde bastion van
mijn eenzaamheid. Haast onmerkbaar maar heel reëel.
Op mijn wenk volgt de man me naar binnen. Ik wijs hem een zetel
aan. We luisteren naar de muziek, samen. Naar de legendarische
nuancering, het wondere glasheldere pianospel van een opname uit
1948. Naar de ongeëvenaarde schoonheid van het orkest onder
leiding van Herbert von Karajan.
Dan valt er een stilte. De heer ‘Avond’ staat op en verdwijnt snel in
de eerste donkere stralen van de nacht.
Ik blijf alleen achter en droom een vervolg voor deze wondere
ontmoeting. Voor deze hemelse muziek.
Andantino grazioso.
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Beluister ook Wims verhalen op www.wimhaazen.be/luisterverhalen.

poëzie
Leven

Wim Haazen

Alles absorberen wat je aangeboden wordt of
in de loop der jaren

meer bewust je zicht verbreden

ondervinden wat je stoort voor jouw
persoonlijke ontwikkeling

of wat je goed bekomt door telkens weer te
selecteren, nu en dan eens uitproberen

niet teveel gaan redeneren, rekenen,
becijferen, jezelf bedotten in

de wetenschap dat mensen slimmer zijn dan
al die zogenaamde lage wezens

Binnenin je eigenheid bevindt zich
alles wat je nodig hebt om met gevoel

in evenwicht te... Leven
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Strook - It's only a matter of time
André De Nyste
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‘Mind the Artist’ is een project waarbij
‘Musea Brugge’ een jaar lang kunst
toont van ontzettend veelzijdige en
creatieve talenten die ons land in
huis heeft. Het initiatief verbindt
uiteenlopende kunstenaars die
noodgedwongen in stilte moesten
werken tijdens de pandemie.
Fotografen, auteurs, beeldend
kunstenaars en muzikanten krijgen
een platform in bestaande museum-
collecties.
Stefaan De Croock (°1982), beter
bekend als Strook, is één van de
kunstenaars waarmee ‘Musea
Brugge’ een samenwerking aangaat.
In zijn werk hergebruikt hij afgedankt,
verweerd hout. Het materiaal krijgt
een tweede leven.
Zijn steeds meer gelaagde en
betekenisvolle sculpturen en

installaties werden al tentoongesteld in Stockholm, Miami, Bangkok,
Montreal en Mexico City. Overal kunnen zijn werken rekenen op heel
wat bijval.
Schroothout uit een leegstaande scheepswerf uit Gdansk, wordt
gecombineerd met hout van een bar in Kortrijk, uit de Sint-
Baafskathedraal in Gent, en vele andere locaties.
Elke plank draagt in zich een eigen geschiedenis. Het geheel van de
gesprokkelde verhalen geven de gestalte aan een menselijk silhouet.
Meestal vormt de assemblage van de kubistische puzzelstukken van
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Strook een portret van mensen die verbonden zijn met verschillende
gebeurtenissen in zijn leven.
De oude verweerde materialen hebben vaak iets magisch. De
kleuren, de verf, het reliëf... ze vormen een esthetische afdruk van
alles wat het materiaal ooit doorstaan heeft.
Soms heeft de tijd iets gedaan met het materiaal. Soms kan je de tijd
‘zien’.
Niet alleen is schroothout het vertrekpunt, sporadisch verwerkt Strook
ook de sporen van de tijd uit marmerfragmenten. Regelmatig worden
er ook interessante bestaande patines en craquelé in oude
gebouwen teruggevonden.
Als recycling niet mogelijk is, maakt de kunstenaar er siliconen
mallen van. Achteraf resulteren ze in keramieken afgietsels, die dan
terug een werk op zich kunnen worden.
De werken van Strook zijn te zien tot begin maart 2022 op
verschillende locaties van ‘Musea Brugge’.

Strook - It's only a matter of time
Groeningemuseum, O.L.V.-kerk en Sint-Janshospitaal - Brugge
30.10.2021 - 06.03.2022
Di t/m zo: 09u30 - 17u00
www.museabrugge.be
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Lucien Denissen

Dagelijkse kunst

Wat eten we vandaag?
In antwoord hierop ging mijn grootvader eerst kijken welk vlees hij
nog ‘in de kuip’ had en welke groenten in de moestuin klaar waren
om te oogsten.
Mijn vader haalde nog wel bintjes van eigen oogst uit de
‘patattenbak’ in de kelder, maar mijn moeder stuurde mij naar de
buurtwinkel voor een bloemkool, en naar de beenhouwer voor de
bijhorende worst.
Nu slaan wij enkele keren per week groenten, vlees en vis op uit de
supermarkt, deels vers, deels ingevroren of om zelf in te vriezen. Uit
deze voorraad worden dan dagelijkse keuzes gemaakt.
Kinderen leren koken wordt in de opvoeding eerder verwaarloosd.
Eens op eigen benen wordt het leven een spoedcursus, geholpen
door internet en de overmaat aan kookboeken in de keukenkast. Al
doende leer je, de ene al wat succesvoller dan de andere. Toch blijft
het een mentale en fysieke inspanning vragen om een deftige
maaltijd in elkaar te boksen die je tafelgenoten tevreden stelt.
Hopelijk zeggen ze het ook.
Velen onder ons zijn al blij een goede amateurkok te worden, iets
boven de middelmaat liefst. Sommigen willen hoge toppen scheren,
zoals de wielerfreak graag eens de Mont Ventoux wil overwinnen. Als
je volgevreten gasten, weliswaar buiten adem na la grande bouffe,
nog net de loftrompet kunnen afsteken, wimpel dan grootmoedig de
complimentjes weg.
Maar de dagelijkse kost kan ook wat minder zijn. Wie geen tijd heeft
en/of niet graag (al doende) bijleert, grijpt naar fast food. Pizza’s,
lasagnes, frituurkost enzovoort lijken soms een noodzakelijk kwaad,
waarvan niet iedereen zich bewust is.
Een even lui maar wel culinair perspectief is uit eten gaan. Toen dat
door de quarantainemaatregelen even niet kon, vormden
meeneemmaaltijden een goed alternatief, zowel die van de traiteur
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als die van het restaurant. Voor deze take-away moet je nog steeds
het huis uit, maar je kan je prefabdiner ook aan de deur laten
‘deliveren’. Daarna gaat het snel: opwarmen, eten, weinig afwas,
doorgaan met chatten of thuiswerken. Voor sommigen is de keuken
aldus een ‘stoefkeuken’ geworden, mooi maar onaangeroerd.
Een tussenoplossing bieden de maaltijdboxen. Vaak is het gewoon
een doos gemengde groenten, al was het maar een salade voor bij
de bbq, soms vervolledigd met kippenblokjes, scampi’s of
hamburgers. Zij kleven zichzelf het etiket op: makkelijk, lekker,
gezond, zelfs ‘biologisch’ of ‘recht van de boer’. Sommigen voegen
hier keuzes aan toe: vegetarisch, glutenvrij, vegan, koolhydraatarm.
De slogan ‘Kies hoe je wil koken’ wil je doen vergeten dat je de regie
deels uit handen geeft, maar goed: je moet het nog altijd
klaarmaken.
Wie een druk leven leidt, wil tijd winnen, bijvoorbeeld door
robotgrasmaaiers en robotstofzuigers.
Het afschaffen van de gezinskeuken als bron van de gezamenlijke
maaltijd zou echter een omslag betekenen in het pedagogisch en
maatschappelijk verhaal, typerend voor een samenleving. Zo dreigt
een belangrijk ontmoetingsmoment geminimaliseerd te worden door
warme maaltijden op school en op het werk. Kan je dat als overheid
niet beter ontmoedigen dan het stimuleren?
De vraag ‘Wat eten we vandaag?’ gaat op voor de weldoorvoede
westerling die een keuze kan maken uit meerdere opties. Intussen
vergeten we dat nogal wat mensen op deze aardbol, bijvoorbeeld in
Ethiopië, zich vaak de wanhopige vraag stellen: ‘Eten we vandaag?’
De manier waarop we een maaltijd in elkaar boksen is dus eerder
een luxeprobleem.
Kijk niet naar vroeger: de vleespotten van Egypte zijn geschiedenis.
Experimenteer gerust met de smaken en de tools van vandaag.
Een Nederlandse filosoof vergeleek koken met het componeren van
een muziekstuk, en een restaurantbezoek met een concert of
theatervoorstelling: ‘Na afloop blijft vooral de herinnering.’ Overigens,
is geprikkeld worden / geraakt worden, niet het doel van elke kunst?
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Agenda

Surpries 4 - curator Willy Van de Velde
05.02.2022 - 13.02.2022, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00

Surpries 5 - curator Erik Simons
19.02.2022 - 27.02.2022, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00

Kunst is de vorm van de fles zoeken
waarin de geest moet gestopt worden.

Ethel Portnoy
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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






