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Letter Tien in april 2020
Marianne Nieuwinckel
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Letter Tien in februari 2022

De eerste Letter Tien van 2022 valt – laten we hopen – extra vroeg
in je brievenbus.
Daar is een goede reden voor: we willen namelijk zeker op tijd zijn
om de start van het eerste Kappa-evenement van het nieuwe jaar
aan te kondigen: Surpries 4!
Jammer genoeg ziet curator Willy Van de Velde zich genoodzaakt om
deze in te leiden met een in memoriam: één van de deelnemende
kunstenaars, Kristin Van Dorpe, is in december overleden. Willy
schrijft een warm artikel over haar, dat uitnodigt om haar werken – én
die van de andere deelnemers – te gaan ontdekken.
De kunstenaars van Surpries 5 worden met plezier voorgesteld door
hun curator Erik Simons. Je leert hen in dit boekje al een beetje
kennen… maar ga vooral naar hun werken kijken!
Verder vind je in deze editie weer veel muziek en poëzie, en niet te
vergeten de tentotips van André. Terwijl Rita naarstig verder breit aan
haar kunstalfabet en daarvoor dit keer een bijzondere vrouw in de
schijnwerpers plaatst.
Lucien… die schrijft deze keer over schrijven… en misschien ook nog
wel iets anders.
Tot slot nog dit: kijk eens even naar de cover van je Letter Tien.
Staat er een rood bolletje op? Dan ben je vast iets vergeten, namelijk
je lidgeld voor 2022 te betalen. Niet getreurd, dat valt nog goed te
maken! Maar wacht niet te lang, als je niets van Kappa’s verdere
activiteiten wil missen!
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De Brusselse galerieën CLEARING en Mendes Wood DM slaan de
handen ineen voor een unieke gezamenlijke tentoonstelling van de
Frans-Algerijnse kunstenaar Neïl Beloufa. Het is de eerste keer dat
de twee galerieën samen een tentoonstelling presenteren.
Neïl Beloufa (Parijs, 1985; woont en werkt in Parijs) is een van de
belangrijkste stemmen van de generatie kunstenaars die in de jaren
1980 geboren werd. Zijn artistiek onderzoek richt zich op de
hedendaagse maatschappij en hoe die wordt gerepresenteerd en
gemedieerd door digitale interactie, vaak met het doel om de
controlemechanismen bloot te leggen.
Via de tentoonstelling worden bezoekers uitgenodigd om spelletjes te
spelen en deel uit te maken van de productie en verspreiding van
content. De installaties, robots, films en geanimeerde schilderijen,
allemaal doorspekt met Beloufa's karakteristieke humor, geven een
beeld van de manier waarop het fysieke en het digitale in ons leven
van elkaar afhankelijk zijn geworden.
Net als in een pretpark, een casino, een videospel of op een
handelsplatform komen de bezoekers met een budget
(toegangstickets) en spelen ze om munten te verdienen terwijl ze
kunstwerken en verschillende ervaringen ontdekken. Deze tokens
vormen een ruilsysteem om kunstwerken, posters, of NFT's te
verkrijgen die hen toegang geven tot verdere online culturele
ervaringen.

bijde
cover

Digital Mourning - Neïl Beloufa

Neïl Beloufa:
*Remotely Speaking

Mendes Wood DM - Brussel
22.01.2022 - 03.03.2022
Di t/m za: 11u00 - 19u00

www.mendeswooddm.com
*Pandemic Pandemonium

CLEARING - Vorst
29.01.2022 - 10.04.2022
Di t/m za: 10u00 - 18u00

www.c-l-e-a-r-i-n-g.com
Tentoonstellingszicht in het Pirelli Hangar Bicocca

Courtesy van de kunstenaar en het Pirelli Hangar Bicocca
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God, Inc. I + II
André De Nyste
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Magnum-fotograaf Carl De Keyzer (°1958) installeerde zich in een
kampeerauto in de zomer van 1990. Hij had maar één doel:
doorheen de USA een jaar lang rondreizen om religieuze
groeperingen in beeld te brengen.
Dertig jaar later besloot de fotograaf om sommige plaatsen van ‘God,
Inc.’ opnieuw te bezoeken. Veel nieuwe locaties, trends en
evenementen werden toegevoegd.
De grote evangelisten zoals Billy Graham zijn verdwenen, de meeste
religieuze themaparken zijn gesloten en het algemene kerkbezoek is
afgenomen. Toch doen ‘nieuwe’ kerken zoals Scientology en veel
niet-confessionele groepen het elk jaar beter
Kerken worden in de VS niet gesubsidieerd, maar zijn vrijgesteld van
belastingen en ze moeten volledig zelfvoorzienend zijn. De meeste
kerken doen het goed.
Carl De Keyzer brengt in Gent een selectie uit beide fotoreeksen van
z’n road-trips. De tentoonstelling brengt een veertigtal werken uit de
eerste reis en nog eens veertig werken uit het recente God, Inc II.
De fotograaf realiseerde een uniek tijdsdocument dat toont hoezeer
God nog steeds deel uitmaakt van de Amerikaanse ziel.

God, Inc. I + II
Duivelsteen - Gent
03.12.2021 - 28.02.2022
Di t/m zo: 11u00 - 18u00
www.carldekeyzer.com
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poëzie
Artiestenuitgang

Ward Van Honsté

Haar hand,
uitgestoken,
koper en zwart,
klein geld,

elpen pianovingers,
die eens toetsen,

en klavierstukken streelde,
smeken nu om
bisnummers, encores,

daarna,
was er niets meer,

alleen
het kille, natte voetpad,

weerkaatst, groteske neonreclames,
die op een eeuwigdurend,
monotoon ritme,
haar gezicht,

aan en uit, aan en uit,aan……….

…...belicht.
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Ivan Janssens - 2D & 3D
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Kappalid Ivan Janssens stelt tentoon in Tracé en vertelt wat je kan
verwachten:
Twijfelend wankelen. De wereld torsen. Als Atlas de wereld torsen.
Op één been. Steun zoekend bij elkaar. Zoeken naar evenwicht…
Leunend tegen de wind. Gekleurd door het korstige patina van de
tijd… Overeind blijven ondanks hun breekbaarheid. De fragiliteit en
vergankelijkheid zijn onmiskenbaar.
De tentoonstelling vindt plaats in Tracé Cultuurstation van 5 tot en
met 23 februari. Open op zaterdag en zondag van 14u00 - 18u00 en
op woensdag van 19u30 - 22u00.
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Enrique Granados (1867 – 1916)
behoort volgens sommige
muziekkenners niet tot de elite van
de grote componisten. Al was hij dan
ook geen groot vernieuwer, zijn
poëtische charme is hartveroverend
en zijn melancholische elegantie is
ontwapenend.
In het Prado in Madrid ontdekte
Enrique de prachtige legendarische
schilderijen van Francisco Goya
(1746 – 1828). In 1911 schreef
Granados zijn ‘Goyescas’. Met zijn
‘los majos enamorados’ evoceerde
Goya het rijke galante Spanje uit de
18e eeuw.
Het bekendste tafereel van Goya dat Granados verklankte is
waarschijnlijk ‘La maja y el ruisenor’, de liefdesklacht van een jong
meisje dat troost haalt uit het ontroerend mooie lied van de
nachtegaal. De diepe kleuren, de passie en de poëzie van Goya
vonden hun weg naar de pianotoetsen.
Erg Spaans door het ritme, soms gepassioneerd, soms tragisch,
maar altijd heel poëtisch.

m
uziektip
Enrique Granados - Goyescas

Yolande Van de Weerd

Enrique Granados
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Vriendschap
André De Nys
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Verleden week donderdag sleurde ik mijn boodschappentas over de
Kapelse markt. Per toeval liep ik een academie-vriend uit m’n
vroeger leven tegen het lijf.
‘Dat is lang geleden! Heb je even tijd voor een koffietje op het
caféterras hiernaast?’
‘Euh… ja, ik wil wel, maar euh... ik zou nog moeten… en ik zou ook
nog moeten…’
Ik zweeg… ik dacht… jammer… het zou misschien goed zijn dat we
alle ‘zouden moeten’ overboord kunnen kieperen?
Ik dacht in stilte; wat is het verschil tussen ‘zou moeten’ en ‘willen’?
Akkoord… het kan heel goed zijn dat het ‘obligate moeten’ en ‘willen’
elkaar overlappen. In ieder geval… de dingen die best passen bij je
gezondheid is dromen en wensen, dus: prioriteit één is ‘willen’.
Sta tussendoor eens stil bij jezelf. Probeer eens contact te maken
met je gevoel. Geef jezelf de aandacht. In het begin zal je mogelijk
onrust ontdekken en misschien zelfs wringt een schuldgevoel
tegenover derden.
Maat het gaat wel snel over. Want achter ‘zou moeten’ ligt wat je
echt zoekt.
Met andere woorden: leef en zorg ervoor dat ge ‘niet geleefd’ wordt.
Neem de tijd en de ruimte om te groeien naar een meer complete
mens, nu je niet meer in de schaduw leeft van ‘zou moeten’.
Post scriptum :
Zonder aandringen verzeilden mijn vriend en ik uiteindelijk op het
caféterras. We konden een uur bijpraten en we genoten van onze
geurende koffie.
‘Ja… dat zouden we meer ‘moeten’ doen,’ prevelde mijn vriend.
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poëzie
Je blijft jong

Ward Van Honsté

Je bent jong wanneer je langs de groene weiden loopt,
de kilometers onder je voeten doen je geen pijn.

Je bent jong wanneer jouw paardenkrachten
natuurlijk, niet motorisch zijn.

Je bent jong wanneer je de morgenster aan de kimme ziet,
na een kroegentocht je laatste duiten telt.

Je bent jong wanneer je hart in vuur en vlam,
voor dat mooie Marieke smelt.

Je wordt oud wanneer je langs groene weiden gaat,
de bij bemerkt waar die haar nectar kaapt.

Je wordt oud wanneer je niet die nieuwe hippe wagen kent,
maar toch het blauwzwarte pluimpje van de vlaamse gaai
opraapt.

Je blijft jong wanneer je de jeugd volgt, en hun noden kent,
wanneer jouw ondervinding hun problemen tart,

Je blijft jong wanneer je minder spreekt met je mond,
maar meer, veel meer met je hart.
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Alexander Scriabine (1872 - 1915)
Yolande Van de Weerd
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Honderdvijftig jaar geleden werd Alexander Scriabine geboren. In de
beperkte tijdspanne die het lot hem heeft vergund (hij werd maar 43
jaar) maakte Scriabine een grote evolutie door.
Zijn vroege werken tonen ontegensprekelijk de invloed van Chopin.
Scriabine sliep, naar eigen zeggen, met een partituur van Chopin
onder zijn hoofdkussen.
Ook de invloed van Liszt is soms niet weg te denken.
Doch al gauw ging Scriabine op zoek naar een eigen nieuwe wereld
in de muziek. Hij experimenteerde met kleur en licht, op zoek naar
een esthetisch totaalbeeld met een filosofische achtergrond.
Het idee was verbluffend, maar de uitvoering bereikte niet altijd het
beoogde resultaat. Muziek zelf is filosofie, kleur en licht tegelijk.
‘I call you to life, o mysterious forces!’ schreef Scriabine naast zijn
5de sonate. (Dit is een Engelse vertaling van de Russische tekst.)
De excentrieke Vladimir Horowitz (1904 – 1989), wellicht de
bekendste pianist van zijn tijd, speelde in 1914 op 10-jarige leeftijd
voor Scriabine, die hem grote lof toezwaaide. Horowitz werd een
soort apostel voor het werk van Scriabine. Hij werd een
legendarische Scriabine-speler en mede door zijn optredens zorgde
hij ervoor dat deze muziek over de hele aardbol werd verspreid.

Horowitz voelde zich verwant met de
uitdrukkingskracht die duivels en
hemels tegelijk was.
Scriabine bereikte wel het bijzondere
kenmerk dat grote componisten kan
onderscheiden. Een eigen ‘parfum’,
een klankkleur en muzikale wending
die typisch is voor een bepaalde
toondichter.

Alexander Scriabine
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poëzie
Micro-macro-omicron

Wim Haazen

Wat klein is kan ook groter worden
door zijn massa want

de duisternis is soms wel nodig
om het licht te leren zien

om de illusie in de grond te boren dat we
uitverkoren zijn om boven alles

uit te tronen

om correcties mogelijk te maken
van de veel te fel belichte flitspatronen

die we overvloedig in het rond en
in ons hoofd beginnen strooien zijn want

alles wat we nu belangrijk vinden in
de wereld van commercie

heeft zijn donker kantje dat we vaak
niet willen zien

Dus uitvergroot contrast van wit op zwart
kan helpen om wat meer te leren zoeken naar

wat minder en wat meer te voelen
met verstandelijk geprikkeld open hart
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Kristin Van Dorpe
Willy Van de Velde
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Kristin Van Dorpe is één van de zeven artiesten die ik moest cureren
voor Surpries 4. Ik kende haar van haar noch pluim en het bleek
moeilijk contact op te nemen. Tot haar zus, Annemie, mij meldde dat
Kristin zéér ernstig ziek was, maar toch absoluut wou deelnemen om
haar werk te tonen.
Zaterdag 11 december belde ik aan bij de mooie, midden het groen
gelegen, statige villa aan de Kapelstraat. Ogenblikkelijk werd ik
ondergedompeld in een rustieke, artistieke atmosfeer, waarbij ik
overdonderd werd door de veelheid aan schilderijen, beelden en
keramische werken. Het bleek dat niet alleen Annemie en Tinne,
maar ook nog een andere zus en hun moeder heel hun leven
artistiek actief waren geweest. Ondanks haar zorgwekkende toestand
bleek Tinne nog heel helder van geest en wist duidelijk wat ze wou
tonen.
Annemie leidde me rond van living tot keuken en naar het atelier. Ik
wist niet waar eerst kijken. Kleurrijke olieverfschilderijen alom,
sommige decoratief, andere eerder symbolisch en weer andere
waren indrukken van reizen. Het trof me hoe gedisciplineerd ze
geschilderd waren.
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Zowel Annemie als Kristin bleken fervente wandelaars te zijn en
daarom drong Tinne erop aan haar laatste drie werken zeker te
presenteren: ‘Wandeling in de bossen’, ‘Wandeling in de heide’ en
‘Wandeling in de velden’. Het laatste stond nog op haar ezel.
Die discipline en nauwkeurigheid was ook in haar atelier merkbaar:
alles op de juiste plaats, schilderijen netjes opgehangen,
verschillende thema's bij elkaar geschikt, geen verfspatje op de
grond. Annemie bladerde in fotoalbums waarin elk werk stond
afgebeeld, met jaartal, formaat, titel en onderwerp. Er ontvouwde zich
voor mij een heel leven van schilderkunst. Nooit is Tinne afgeweken
van haar persoonlijke stijl: kleurrijk, decoratief, optimistisch, sfeervol.
Nooit wild, noch abstract, noch hyperrealistisch, maar alles
doordrenkt met haar persoonlijkheid, met een uiterste consequentie.
Een reeks werken vielen me op en charmeerden mij: taferelen met
mollige, frivole dametjes die enigszins aan Botero lieten denken. Die
wou ik wel selecteren. Nadenken over de titels was al enorm
vermoeiend voor haar. Ze zouden ‘vervreemding’ heten. Een paar
dagen later mailde Annemie dat Tinne liever een andere titel wou:
‘Een schijnbaar onbewogen dag’. Typisch dat Tinne hier nog over
nagedacht had. En dan is ze gestorven. In Surpries 4 krijgt ze toch
nog een laatste wens vervuld.
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Algemene vergadering
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Samen vormen we Kappa!
Alleen dankzij de kunstenaars kan Kunstplatform Kappa bestaan.
Deze maken de initiatieven boeiend en het onthouden waard. Dit is
zo geweest gedurende de kwarteeuw dat Kappa bestaat. En ook de
voorbije jaren is dit zo hetgeen uit de evenementen blijkt.
Het Hof van Verlangen in het Arboretum van Kalmthout is in 2017
een succes en kent deze zomer een tweede editie in de vorm van de
groepstentoonstelling Buitenstaanders. De zomertentoonstelling met
meer dan 50 exposanten is veelbelovend.
Andere grote initiatieven zijn Fort E in het Fort van Ertbrand in
september 2019 en YES! in een parkeergarage van de Rozemaai
oktober 2021.
Tussendoor vinden kleinere initiatieven plaats zoals Klankkleur in
oktober 2018 in de ExpoG: een samengaan van beeldende kunst en
muziek. Louwke Poep over macht en onmacht wordt omwille van
corona verplaatst van mei 2020 naar maart 2021.
In 2018 vinden 3 edities van Surpries plaats. Een succes dat onlangs
in oktober opnieuw op poten wordt gezet en nu in februari een
vervolg krijgt.
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De algemene vergadering is er voor jou!
Al deze initiatieven zijn maar mogelijk dankzij de inzet van vele
leden. Kappa telt al vele jaren meer dan 100 leden! De leden worden
bij de werking en de planning betrokken. Dit is belangrijk om
initiatieven te organiseren die aansluiten bij de noden van de
kunstenaars.
Ook jij als lid van Kappa kan de werking vorm geven. Jij wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
vzw. De samenkomst van de algemene vergadering wordt
(afhankelijk van de coronaregels) dit voorjaar georganiseerd.
Daarom een oproep om je op te geven voor de algemene
vergadering. Stuur een bericht naar info@kappakunstplatform.be. Of
laat het ons weten tijdens Surpries 4 of 5. Spreek een lid van de
stuurgroep aan. Dan ontvang je een uitnodiging! Samen vormen we
Kappa!

haiku

van riet

kale takken
houden de belofte vast

van warme kleuren
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Met de R van...
Rita Verbist
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Danseres, choreografe, balletdanseres, actrice:
Ida Rubinstein (1885 – 1960) stamde af van een rijke Joodse familie
in Oekraïne en werd jong wees. Door haar rijkdom kon ze genieten
van een dansopleiding in Sint-Petersburg bij de gerenommeerde
Michel Fokine. Deze laatste was een Russisch danser en
choreograaf wiens werken tot op vandaag internationaal worden
uitgevoerd. Fokine werd geroemd om zijn choreografie voor enkele
van de meest populaire dansers, zoals Anna Pavlova.
Als debuut trad Ida Rubinstein op in de eenakter tragedie ‘Salomé’
van Oscar Wilde en werd gerenommeerd om haar ‘Dance of the
seven veils’, ‘Dans van de zeven sluiers’.
Na de originele Franse versie van het stuk (1891), volgde drie jaar
later de Engelse versie. Het verhaal beschrijft de poging tot verleiding
van Johannes de Doper door Salomé en haar dans van de zeven
sluiers. De eerste productie was in Parijs in 1896. In Groot-Brittannië
werd de vertoning zeer lang verboden omwille van de uitbeelding van
bijbelse figuren. In Duitsland werd het stuk zeer populair; Oscar
Wilde’s tekst werd door Richard Strauss aangewend als basis van
zijn opera ‘Salomé’. Het internationale succes was in die mate
overweldigend dat het eigenlijk het originele stuk van Wilde in de
schaduw zette.
In Rusland had Sergej Djaghilev in die periode het rondtrekkend
balletgezelschap ‘Ballets Russes’ opgericht dat in de periode van
1909 tot 1929 in tal van westerse landen optrad. Djaghilev was een
balletimpressario en een kunstcriticus die de belangen van zijn
dansers voorrang gaf. Het ‘Ballets Russes’-gezelschap produceerde
enkele van de meest gerenommeerde choreografen en dansers.
Ida Rubinstein zou zijn balletgezelschap vervoegen en danste o.a.
met de legendarische Vaslav Nijinski in ‘Sheherazade’* (1910),
waarbij ze vooral geroemd werd om haar sensuele, weelderige
oriëntaalse dansstijl.
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In 1911 verliet ze de ‘Ballets Russes’ om haar eigen dansgezelschap
op te richten, het ‘Ballet Ida Rubinstein’, en boekte meteen succes
met ‘Le Martyre de Saint Sébastien’ op muziek van Claude Debussy.
De choreografie lag in handen van de haar vertrouwde Michel
Fokine.
Ida Rubinstein wordt niet tot de allergrootste ballerina’s gerekend.
Maar ze was een grote theaterpersoonlijkheid met veel uitstraling en
uitstekende acteerprestaties. Beroemdheden als Marc Chagall, Jean
Cocteau, André Gide, behoorden tot haar vriendenkring. Door haar
rijkdom was ze in staat de grootste componisten, waaronder Maurice
Ravel en Igor Stravinksky te engageren.
Ondanks haar eigen dansgezelschap, bleef ze af en toe dansen voor
‘Ballets Russes’.
In 1935 ontbond ze het ‘Ballet Ida Rubinstein’ en nam in 1936 de
Franse nationaliteit aan. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog
vluchtte ze naar Londen waar ze zich voor gewonde Franse soldaten
inzette.
Na de oorlog keerde ze terug naar Frankrijk waar ze in 1960
overleed.

*Sheherazade (verschillende schrijfwijzen), is de naam van de
Perzische vertelster van het sprookje uit Duizend-en-één-nacht.
Nikolaj Andrejevitsj Rimski-Korsakov is componist van één van de
twee beroemdste muzikale uitbeeldingen van Sheherazade's
verhalen, de andere is van Ravel.

Ida Rubinstein als Sherazade - 1910
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Erik Simons
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Als curator van Surpries 5 wil ik je graag warm maken voor deze
tentoonstelling. Een betere verduidelijking van de werken dan de
impressies van de kunstenaars zelf bestaat er niet. Ik laat ze dan
ook graag aan het woord:

Annemie:
Tijdens de coronaperiode zijn het mijn dagelijkse wandelingen in
onze streek waar ik mijn impressies en kleuren kan vinden.

Kristel:
Mijn schilderijen en tekeningen zijn een ode aan de natuur en haar
schoonheid, maar ook als verpersoonlijking van haar kracht en
onschuld, hoop en dromen. U maakt kennis met ‘mijn wereld’;
melancholisch, ingetogen en verstild. Sommige schilderijen in olieverf
zijn sereen, maar ook een beetje broeierig, feeëriek en dromerig
maar onderhuids ook een beetje bevreemdend en dramatisch.

Willy:
De schilderijen behandelen het thema communicatie of het gemis
hieraan. Er zit dus soms eenzaamheid in maar ook ergernis, de
moeilijkheden om in dialoog te gaan in deze tijd van over-
communicatie. Met ook de bedoeling om de toeschouwer vragen te
laten stellen over wat echt gaande is.
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Leona:
Mijn verhaal zit in de weg ernaartoe. (keramiek)

Jan:
Op mijn stadsdolingen of fietstochten trek ik geregeld ‘stomme’ foto’s
van beelden die me aanspreken.
Ik moet kijken om het te zien. Maar in het geringe is veel te zien.
Kijken is tijd nemen.

Lieve:
Beeldhouwkunst heeft me gebeten en daar kom ik thuis.
Via beelden kan tot uiting komen wat me boeit in het leven, wat me
raakt, wat me bezig houdt.
Ik hou van variatie en het ontdekken en ervaren van andere wegen
en mogelijkheden.
Er is echter een duidelijke rode draad doorheen mijn werk… de
mens.

Ivo:
IN LUIDE STILTE: de schilderijen zijn eenvoudig en stil maar er komt
een luide als het ware ‘roep’ van…
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Rondo à la Mazur
Yolande Van de Weerd
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De maan kleurde dieporanje boven de zwarte schaduwen van de
bomen. Ik had de eenzame weg door het park gekozen om vlugger
thuis te zijn. Alhoewel er niemand op mij wachtte.
Er was weinig volk bij het concert geweest. Televisie en computer
houden veel mensen weg van uitvoeringen in kleine dorpszaaltjes.
Hoorde ik nu voetstappen in het donker? Knarsende takken?
Hijgende adem? In plaats van vlugger te gaan lopen bleef ik
plotseling staan. Er was niemand te zien op het pad.
Maar toen ik rustig verder ging hoorde ik opnieuw beweging. En naar
ik meende ook muziek.
Ja, het ‘Rondo à la Mazur’. Ik zou het overal herkennen.
Droomde ik? Of stond er werkelijk een piano op het kleine open
grasveld rechts tussen de struiken.
De maan bestraalde een tafereel als uit een droom. Een blonde man
speelde Chopin. Hij droeg een parelgrijs pak.
Gefascineerd bleef ik staan luisteren naar deze muziek die uit een
andere, mooiere wereld kwam.
‘Yolande,’ hoorde ik plots roepen. ‘Wat sta jij hier alleen te doen op
dit uur?’
Ik herkende een buurvrouw die waarschijnlijk van een
familiebezoekje in het dorp terugkwam.
‘Ach, wat te dromen,’ zei ik. ‘Ken jij het Rondo à la Mazur?’
‘Staat dat in de charts?’ vroeg ze en stak haar arm door de mijne.
Samen liepen we verder naar huis.

P.S. Het ‘Rondo à la Mazur’ op. 5 is een pianowerk dat Frederic
Chopin (1810 – 1849) schreef in 1827 op 17-jarige leeftijd.
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De Franse kunstenares Laure Prouvost (°1978) kreeg massale
aandacht toen ze in 2013 de prestigieuze Turner Prize won. In 2019
werd haar wereldberoemde status verankerd dankzij haar feeërieke
installaties tijdens de Biënnale van Venetië en een indrukwekkende
tentoonstelling in het Antwerpse M HKA.
Tijdens de wintermaanden in 2022 kan de magische wereld van
Prouvost ontdekt worden in Maastricht*. Haar nieuwste project
evoceert een droomwereld, overladen met humoristische dubbele
bodems.

Prouvost nodigt de bezoekers uit
om op zoektocht te gaan naar de
dingen die ons verbinden
ondanks onze verschillen,
ongeacht onze leeftijd, taal of
herkomst. Naast het
droomachtige is haar werk ook
scherp activistisch. Emancipatie,
globalisatie en klimaatverandering

Laure Prouvost - Deep See Blue
Surrounding You/Vois Ce Bleu Profond
Te Fondre

André De Nys

tentotip
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vormen belangrijke thema's in
haar oeuvre. 
Verschillende kunstvormen zoals
geblazen glas, geweven tapijten,
epoxy en video… alles komt
samen in haar zoektocht naar
een ideaal ‘ergens anders’.
Speelse installaties zorgen
ervoor dat het publiek actief kan
participeren. De kunstliefhebber
wordt betrokken in de verhalen.
Centraal in het Bonnefanten
staat de fictieve korte film  ‘They
Parlaient Idéale’.  De video-
opname  speelt met drie

hoofdthema’s die ook de basis vormen in  de rest van de
tentoonstelling.
Het eerste thema is ‘generaties en identiteiten’. Wat verbindt ons met
elkaar of wat scheidt ons van elkaar: de oudste van de jongste, de
buurman van de vreemdeling?
Verder worden begrippen
als ontkoppeling, tegenstrijdigheid en
onbegrip onderzocht door middel van
taal en woordspel. Zo gaat haar
werk vaak over miscommunicatie.
De taal in de breedste zin van het
woord, waarbij lineaire verhalen en
verwachte associaties van woorden,
beelden en betekenissen worden in
de war geschopt.
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Als derde thema is er de notie van  ‘utopie en surrealisme’, die
terugkomt in de vorm van een reis, zowel een tastbare als een
denkbeeldige vlucht-reis.
Onze postmoderne wereld wordt beheerst door constante
verandering. Sociale identiteiten hebben niet meer genoeg tijd om
zich te vestigen en ze werken niet meer als referentiekader voor
menselijke handelingen en levensplannen op lange termijn. Dit zorgt
ervoor dat individuen geconfronteerd worden met een reeks
uitdagingen die zij nooit eerder zijn tegengekomen.

Laure Prouvost: Deep See Blue Surrending You/Vois Ce Bleu
Profond Te Fondre
Bonnefantenmuseum - Maastricht (NL)
14.11.2021 - 15.05.2022
Di t/ zo: 11u00 - 17u00
www.bonnefanten.nl
*Opgelet: bij het ter perse gaan, waren de musea in Nederland
nog gesloten wegens coronamaatregelen. Informeer je voor
vertrek.
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Lucien Denissen

Carenzdag

Ik weet niet hoe te beginnen. Maar ik weet één ding: eens ik begin
neemt de tekst het van mij over.
Eigenlijk vind ik dat ik niks te zeggen heb, ik ben leeg. Ik weet nu
eindelijk dat alles feitelijk al gezegd is, zodat het zonde zou zijn er
nog iets te willen aan toevoegen. Overigens vraagt niemand wat,
iedereen wacht gewoon af. Dus twijfel ik of ik er nu wel mee zou
doorgaan. Dadelijk haakt iedereen af en wat dan, al die nutteloze
letters, en dat verspild papier? Om van uw en mijn verloren tijd nog
maar te zwijgen.
Dus zetten we het verhaal vandaag on hold. Mag dat misschien
even, kan je er mee leven? Ik neem wel een carenzdag. Die is op 1
januari 2014 wel afgeschaft, maar voor mij maakt dat niks uit. Mijn
zelfverklaarde arbeidsongeschiktheid hoeft niet te leiden tot een
gewaarborgd loon, want dat was al niks. De CAO geldt niet voor
kunstenaars, laat staan voor schrijvers, als die al kunstenaar geacht
worden.
Ze smeden eigengereide plannetjes, verzonken in hun cocon, in hun
zelf-verbeelde wereldje, in hun ballingschap. Ze schrijven woorden in
een boekje en weten niet of ooit iemand ernaar kijkt. Het is als een
gevangene die streepjes op de muren trekt om de dagen te tellen.
Op de duur vormen ze wel een tekening en begint de kalender op
een kunstwerk te lijken.
Dus mag ik nu even gewoon wat rondfietsen? - freewheelen zou je
kunnen zeggen. Ik draag wel een bodycam zodat je kan volgen. Ik
geef commentaar als er wat te zien is, hoe de zon schijnt op het
groene, deels besneeuwde landschap, of hoe de regen neergutst op
de kasseien en ik begin te verlangen naar een warm bad en daarom
even een versnelling hoger schakel. Als ik wat later onder de douche
sta zet ik de bodycam maar weer af, mijn rondingen interesseren u
vast niet. Maar ik laat u daarna weer mee genieten van een ijsje, al
laat ook dat u zeker koud.
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Het is dus niet gemakkelijk om al schrijvend aandacht te vragen.
Mocht ik u zekere beleggingen aanbevelen zou dat misschien nog
lukken, of medisch advies geven, bijvoorbeeld hoe je je
ouderdomskwaaltjes moet oplossen. Welnu dan: erger je vooral niet
aan zeurpieten, koester het onverwachte, ook al leidt het je even af
van je zogenaamde essentiële doelstelling: je voordeel doen,
mogelijk niet op het materiële vlak, maar dan toch zeker op het
culturele. Maar dan nog: waarom zou je in godsnaam iemands
kunstwerk of tekst bekijken als die je op ’t eerste gezicht niks te
vertellen heeft?
Mogelijk antwoord: omdat geduldig zijn je rust kan geven, zodat je je
verwachtingspatroon wat kan bijstellen, naar beneden, ja waarom
niet? Je bent nu eenmaal geobsedeerd als meerwaardezoeker, dat
geeft stress, want wat aanvankelijk een hoog doel leek valt wel eens
als een pudding in elkaar, zoals een vulkaan die plots al zijn lava
naar zee spuwt en niet meer wil bewonderd worden, louter omwille
van zijn ingehouden kracht.
Ik vind overigens dat je het al lang hebt volgehouden. Je hebt op je
tanden gebeten. Misschien zit je nu wel op je tandvlees, zoals
zovelen als je de media mag geloven tenminste. Mensen hebben te
weinig geduld, ze zijn te snel ongelukkig als het eens niet mee zit.
Misschien heb ik je even kunnen helpen zodat je nu onbezorgd kan
denken aan niets. Is het niet bevrijdend dat je je niet hoefde te
concentreren op analyses, en evenmin op opgesmukt taalgebruik?
Misschien word je zo ook wel schrijver. ‘Als die prutser
zelfgenoegzaam wat flauwekul kan neerpennen, kan ik het ook
toch!?’ Doen, wacht geen seconde. Schaf een blanco boek aan en
schrijf je eerste woorden neer, ook al zeggen die dat je niet weet hoe
te beginnen. Zo is tenslotte iedereen begonnen.
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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

2D & 3 D - Ivan Janssens
05.02.2022 - 23.02.2022, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14u00 - 18u00
Woensdag: 19u30 - 22u00

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

Als de wereld begrijpelijk was,
zou er geen kunst bestaan.

Albert Camus

Kunstquote:
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colofon
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Secretaris: Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
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