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

Het is aftellen geblazen, in rechte lijn naar de opening van hét
Kappa-evenement van 2022: de expo ‘Buitenstaanders’ in het
Arboretum van Kalmthout. Allen daarheen! Je vindt vast een plekje in
je agenda in de periode van 18 juni tot 28 augustus om een zomers
dagje door te brengen tussen verrassende kunst in dit prachtige
kader. Alle info vind je uiteraard in deze Letter Tien.
Rita liet zich ook deze keer weer inspireren door hetzelfde thema om
enkele opmerkelijke ‘buitenstaanders’ in de kijker te zetten. Neem er
gerust je tijd voor!
Ook voor haar vaste thema ‘kunstalfabet’ mag je je tijd nemen: de
letter T leidde haar naar twee grote namen die ze uitgebreid in de
verf zet.
Bijzonder blij zijn we dat we ook weer enkele activiteiten van
Kappaleden mogen aankondigen, alle niet door Kappa
georganiseerd. Alweer een bewijs van de creativiteit van onze leden!
Uitzonderlijk vind je deze keer maar één tentotip van André in je
ledenblad. Maar wel eentje die alle aandacht verdient.
Daardoor te weinig kunst besproken naar je zin? Lees dan zeker de
column van Lucien, die voor een virtuele cultuurtrip zorgt.
En zoals steeds, vind je in dit nummer ook weer de nodige poëzie en
muzikale bijdragen. Veel leesplezier!
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M Leuven presenteert een grote solotentoonstelling van de
Egyptische kunstenaar Wael Shawky. De tentoonstelling, getiteld ‘Dry
Culture Wet Culture’, brengt werk uit verschillende reeksen samen en
presenteert twee nieuwe in-situ installatiewerken. Stuk voor stuk
projecten waarin Shawky de hedendaagse cultuur kadert vanuit een
historisch perspectief en omgekeerd.
Doorheen zijn werk – in uiteenlopende media: van schilder- en
tekenkunst tot sculptuur, film en zelfs muziek – confronteert Shawky
ons met de grenzen van onze eigen visie op de geschiedenis en de
wereld. In welke mate is ons denken gekleurd door onze achtergrond
en persoonlijk verleden? Bestaat er zoiets als dé geschiedenis, en
kan die onbevooroordeeld geschreven worden? En welke rol speelt
onze kijk op het verleden in de ontwikkeling van een cultuur of
nationale identiteit?
Het werk op de cover is een still uit de filmtrilogie ‘Cabaret Crusades’
die de geschiedenis van de kruistochten in een nieuw licht plaatst
door ze te benaderen vanuit een Arabisch perspectief. Voor de
glazen marionetten werkte Shawky samen met ervaren ambachtslui
uit de Italiaanse regio Veneto.

The Secrets of Karbalaa -
Wael Shawky

de
cover

Wael Shawky: Dry Culture Wet Culture
M Leuven - Leuven

11.03.2022 - 28.08.2022
Vrij t/m di: 11u00 - 18u00

Do: 11u00 - 22u00
Cover: Wael Shawky, Cabaret Crusades III: The Secrets of Karbalaa

2015 HD Film, colour, sound, English subtitles
copyright Wael Shawky, courtesy Lisson Gallery
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Beethoven - Vioolconcerto
Yolande Van de Weerdm
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Het vioolconcerto van
Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827) is zeker een
hoogtepunt uit de Europese
muziekgeschiedenis.
Geschreven in 1806 is het
een bewijs dat het genie
van Beethoven de muziek
opdiepte uit zijn ziel, want
hij was toen al zo goed als
compleet doof.
De première op 23 december 1806 ging haast onopgemerkt voorbij.
Later ontfermden enkele vioolvirtuozen, waaronder de 14-jarige Belg
Henri Vieuxtemps zich over het werk.
Maar het was Joseph Joachim (1831 – 1907), de levenslange vriend
van Johannes Brahms, die het in mei 1844 voor het eerst in Londen
speelde met niemand minder dan Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
als dirigent. De 13-jarige Joachim werd tot genie uitgeroepen en het
werk als onspeelbaar bestempeld.
Maar het hek was van de dam en de poëzie en lyriek van
Beethovens enige vioolconcert werd ontdekt.
Op cd blijft de uitvoering uit 1966 door Sir Yehudi Menuhin met het
New Philharmonia Orchestra o.l.v. Otto Klemperer ongeëvenaard.
Menuhin speelt de cadenza van Fritz Kreisler. Zowel in het allegro
als in het rondo. Ook deze zijn onovertroffen. Meer dan 40 minuten
puur hemels muziekgenot.
Deze uitvoering is meermaals remastered en na wat zoekwerk zeker
nog te vinden op het internet.
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In 2019 werden de dichtbundels ‘Het licht achter de deur’ en ‘De
man die (altijd) terug kwam’ van Kappalid Guy van Hoof zeer goed
onthaald.
De laatste bundel bevat uitsluitend jazzgedichten. Bundels die enkel
gedichten over jazz en muzikanten bevatten zijn uitzonderlijk in onze
letterkunde. Bij de Nederlandse uitgeverij Azul Press verscheen nu
een boek met foto’s en bijdragen over jazz, ‘Twee soorten adem’,
waarin zes gedichten uit Guy’s bundel werden opgenomen.
Nu verrast Guy met zijn derde bundel in drie jaar tijd, volledig gewijd
aan de wielersport. Hij schreef al jaren af en toe een gedicht tijdens
het bekijken op tv van een wedstrijd, waarvan het gedicht Tifosi werd
uitgekozen om in steen aan de Vesten en de Muur in
Geraardsbergen te worden uitgekapt. Tenslotte nam hij het risico om
gedichten te publiceren over winnaars en knechten, valpartijen en
triomf, weer en wind, commentatoren en fotografen, kortom het
wielrennen als een cultuurverschijnsel.
Gedichten over Briek Schotte, Ockers, bekende en soms minder
bekende namen, maar vooral de sport als een gedicht op de fiets,
uithoudingsvermogen, en boven zichzelf uitstijgen.

berichtenbord
Guy van Hoof - poëzie

Hoof, G. van (2021). 'Tifosi'. (2019). 'Het licht achter de deur'. (2019).
'De man die (altijd) terug kwam'. Antwerpen - Rotterdam: C. De Vries
- Brouwers

Huijser, W. & Schoorl, J. (2021). 'Twee soorten adem.' Landgraaf:
Azul Press
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Bij de expo Buitenstaanders
Rita Verbist
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Bij de hand genomen door dit boeiend onderwerp, wil ik graag
hieronder enkele 'buitenstaanders' benoemen.

Ai Weiwei (1957 - )
Ai Weiwei, geboren in Beijing (China), is beeldhouwer, performer,
fotograaf, architect, curator en blogger. Hij is de zoon van de dichter
en intellectueel Ai Qing (1910-1996) en halfbroer van de schilder Ai
Xuan.
Ai Weiwei is een belangrijk kunstenaar, internationaal bekend, en
werkt zowel provocerend als politiek. Hij is o.a. één van de 303
Chinese intellectuelen die Charter 08 ondertekenden en openlijk
kritiek uiten op het standpunt van de Chinese regering over
democratie en mensenrechten. Na diverse aanhoudingen en grote
problemen werd hij ‘buitenstaander’ in eigen land, met gevaar voor
zijn leven. Ai Weiwei woont sinds enkele jaren in Portugal.
Hierna enkele onderscheidingen: eerste plaats in de ‘POWER 100’,
ranglijst van het tijdschrift Art Review: ‘Zijn activisme was een
herinnering aan hoe kunst een groot publiek kan bereiken én
verbinding kan maken met de échte wereld’. Onderscheiding van
‘Ambassadeur van het geweten’, uitgereikt aan mensen die zich
tijdens hun leven hebben ingezet voor de grondrechten en de
mensenrechten.

Vincent van Gogh (1853 - 1890)
Op 1 februari 1879 begon Vincent van Gogh aan een proefperiode
als lekenprediker. Hij werd geconfronteerd met sociale onrust,
mijnrampen, kinderarbeid, sociale uitbuiting en stakingen.
Hij voelde de ontberingen van de mijnwerkers diep aan. Vincent van
Gogh wilde zich met de plaatselijke bevolking vereenzelvigen. In april
1879 daalde hij mee af in de kolenmijn van de Charbonnage de
Marcasse tot op 700 meter diepte.
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Toch en ondanks zijn grote inzet om mee slachtoffers van een
mijngasontploffing te verplegen, bleef hij voor de plaatselijke
bevolking steeds slechts ‘een buitenstaander’, een vreemde eend in
de bijt.
Hij verbleef ongeveer 2 jaar in de Borinage. Het werd een cruciale
periode in zijn leven.(1)
Eveneens in 1879 werd hij na zes maanden door de protestantse
gemeenschap in Petit-Wasmes afgewezen als lekenpredikant omdat
hij té fanatiek en té moeilijk in de omgang was.
Tenslotte, ten einde raad en met zijn familie diep in hem
teleurgesteld, begon een idee te rijpen. Hij voelde dat hij zijn
zoektocht naar kennis van God kon ombuigen in een zoektocht naar
zelfkennis. Hij wilde ontsnappen uit deze ellendige periode.
Tijdens die periode in de Borinage voelde hij aan dat hij een
kunstenaarsroeping kon hebben. Hij leerde, als autodidact, tekenen
aan de hand van handboeken over perspectief en anatomie.
Vincent van Gogh, .. en ‘the rest, as they say, is history’.
(1) Verbeken, P. (2015). 'Duistere wegen, reis naar Vincent van Gogh
in de Borinage'. Antwerpen: Manteau

De monniken van Tibhirine - Algerije 1996 (2)
De trappistenmonniken van het klooster van Tibhirine in Algerije
leefden in harmonie met elkaar en met de lokale bevolking. Het
kleine klooster was al jarenlang het toevluchtsoord voor de
dorpelingen die er terecht konden voor medicijnen en een goed
gesprek. De grote spanningen in het gebied werden voor lange tijd
getemperd door de aanwezigheid van het klooster. De onveiligheid
en het gevaar namen echter toe. Na dagenlange contemplatie
besloten de monniken één voor één om te blijven, ongeacht het
gevaar voor hun leven... Hun band met elkaar, met het klooster en
de dorpelingen was té sterk. Een herder laat zijn kudde niet in de
steek, zij evenmin.
Deze onbaatzuchtige houding die hen deed besluiten niet te
vluchten, heeft hen op wrede wijze het leven gekost. Van ‘outsider’ in
de geïsoleerde beschermde leefomgeving, het klooster, waren zij
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door grote betrokkenheid, tot insider geworden in de harten van de
bevolking.
De boodschap die na hun tragisch overlijden overblijft lijkt te zijn dat
het er in het hier en nu vooral om gaat hoe iemand handelt en
minder vanuit welke overtuiging.
(2) ‘Des hommes et des dieux’, semi-documentair verslag van deze
waargebeurde, existentiële tragiek. Schitterend verfilmd door Xavier
Beauvois (2010).

Emmenopterys henryi (3)
Emmenopterys henryi, een raadselachtige boom, inheems in Zuid-
China. Emmenopterys henryi of Emmenopterys van Henry is een
boom van de familie Rubiaceae, zeer zeldzaam en bedreigd in zijn
natuurlijke omgeving.
Als zeldzame bloeier is het aantal bloeiwaarnemingen ervan in
Europa bijzonder beperkt en uitzonderlijk. In Groot-Brittannië duurde
het liefst 75 jaar vooraleer de eerste Emmenopterys in 1987 enkele
bloemen kreeg. Daarna was het weer 23 jaar wachten op een
volgende waarneming.
De boom in Arboretum Kalmthout is mede een recordhouder, de
voorlaatste bloei in 2016, verrassend genoeg opnieuw in 2018. De
boom lijkt van de combinatie van warmte en regen te houden.
Misschien is de volgende, zeldzame bloeitijd pas over 20 jaar…
Ook wanneer de bloemen verwelken en afvallen, blijft de
Emmenopterys nog lang aantrekkelijk. De witte kelkslippen die
tussen de trompetvormige bloempjes uitsteken, veranderen dan van
kleur. Ze worden eerst roze en later bruin.
Zijn ontdekker, Ernest Wilson, omschreef in 1907 de Emmenopterys
als de mooist bloeiende boom van de Chinese bossen. De
beschrijving van de fijne geur - in de natuur tot 15 km ver te ruiken -
en de lange bloeiperiode zorgden voor zijn mythische status.
Een hoogst zeldzame ‘buitenstaander’ temidden insiders, het
opvolgen waard!
(3) Info via www.arboretumkalmthout.be
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poëzie
Gebed voor de planeet

Lucien Denissen

ik weet: het is makkelijker
te wenen dan te helpen,
weg te lopen dan te stelpen.
toch ben ik niet bij machte
al was ’t maar in gedachte
om als het oorlog blijft
mij in te lijven in ‘t verzet.

ik lig verkrampt
te wachten op het stoppen
van ’t dreigen en van ’t kloppen
van ’t schieten van zij die onverwacht
achter de hoek uit komen.
ik ril al als ze naderen
verkil tot in mijn aderen
en als ik slapen ga
loopt over mijn gemoed.

maak ons vrij,
bevrijd de ganse aarde,
het enige van waarde,
het leven der planeet.
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Ware kunst
André De Nys
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Vaak heeft het ego van de kunstenaar een onweerstaanbare drang
om zich te onderscheiden, om het verschil te maken…
Soms zal de ego-gebonden kunstenaar z’n focus richten op kunst die
gericht is op vermaak en/of op behagen. Een ander ego heeft er
genoeg aan om alleen maar een weergave te maken van zichzelf en
van z’n omliggende wereld.
Dit soort kunst zorgt er echter voor dat de kijker, of de luisteraar, niet
geconfronteerd wordt met wat echt belangrijk is in ‘het leven’.
Ware kunst is van een ander kaliber. In dit geval werkt de kunstenaar
in een staat van universele verbinding. De kunstenaar zal afdalen in
zijn zielsgebied. In een mindset van bewustzijn zal hij springen in de
onbekende diepte.
Een dergelijke schepping kan alleen maar groeien in een rustige
entourage van het atelier en vanuit de diepste innerlijke stilte van de
kunstenaar.
Ware kunst is een uitnodiging om te communiceren over universele
intimiteit, een intimiteit met alles wat leeft. De diepste bron van de
kunstenaarsziel en ook deze van de kunstliefhebber zullen nu het
innerlijk hart beroeren. De kunst gaat op in het zicht van het
sublieme in de levenskunst.
In mijn persoonlijke beleving wordt kunst nu een doorgeefluik. Het
verbindt het zichtbare met het onzichtbare. De versmelting met de
essentie… het is wat Mevlana Rumi probeerde onder woorden te
brengen.

Luister druppel.
Geef jezelf op
en win in ruil daarvoor de Zee.
Luister druppel.
Gun het jezelf
en wees geborgen
in de armen van de deinende Zee.
Wie kan er ooit zo gelukkig zijn?
Een Zee die een druppel het hof maakt!
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Kappalid Peter Kempenaers (Peke), beeldhouwer, heeft een origineel
idee om zijn 80ste verjaardag te vieren: tentoonstellen, samen met
bevriende kunstenaars!
Hij nodigde Jan Daneels, fotograaf, Riet De Bakker, dichter, Erik
Simons, beeldend kunstenaar, allen Kappaleden, en Mia Van
Hoofstat, schilder uit om deel te nemen.
De tentoonstelling vindt plaats in de schuur en de tuin van Hof ter
Weyden, Greefstraat 1 in Essen. Te bezichtigen op zaterdagen 18 en
25 en zondagen 19 en 26 juni, telkens van 13u00 tot 19u00.
Iedereen welkom!

berichtenbord
Peke 80

Kappalid Riet De Bakker neemt van 27 mei tot 21 augustus deel aan
Zomer 2022 in Gallery Nanda, Drongenstraat 50 in Lokeren.
Verschillende kunstenaars tonen er hun werk, zowel in de
beeldentuin als in het oude huisje dat gerestaureerd werd in de stijl
van Gaudi en Hundertwasser.
Riet toont er gedichten die eerder al te zien waren tijdens Kappa-
evenementen, maar een tweede keer lees je ze beslist weer anders!
De expo is open op zondag van 11u00 – 19u00, in juli en augustus
ook op zaterdag van 14u00 – 19u00. Op 19 augustus is er een
nocturne vanaf 18u30 en op maandag, 15 augustus kan je er terecht
vanaf 14u00.

Riet De Bakker - haiku's
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Afstand nemen
Wim Haazen

po
ëz

ie

Als 'buitenstaander' kan je gemakkelijker afstand nemen... en
toezien/inzien hoe onze samenleving zich beweegt...

Afstand nemen van volwassenheden
die je jarenlang getraind hebt

om te kunnen overleven
in het snelle egoïsme

van de
samen-leving

Vragen aan jezelf
om nog eens vaak

terug te keren naar de
eenvoud van je kinderjaren

waarin alles zo eenvoudig was
en niet zo nodeloos gecompliceerd

Een kind weet toch veel meer
dan het gezegd kan krijgen

maar wordt snel geleerd om beter
handig en verstandig

op te gaan in het vernuft van
grote rationele geesten
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Op de grens tussen donker en licht,
tussen droom en realiteit, stond zijn
tengere gestalte, een viool in de
hand.
Als ik mijn ogen sloot hoorde ik het
tweede deel uit de prachtige
vioolsonate. Très lent.
De deur van zijn wereld was maar
net opengegaan.
En het zonlicht kroop naar hem toe,
bescheiden, warm en zacht tegelijk.
Muziek speelde de hoofdrol.
Eigen werk scheppen met de
schitterende kracht van de jeugd.

Een vioolsonate!
Het werd een meesterwerk! Hij droomde het ritme en de lyriek en
noteerde als betoverd door de heerlijke sfeer van scheppingsdrang
en inspiratie. Het werk werd hoog gewaardeerd door de grote
Eugène Ysaye.
Guillaume LEKEU (1870 – 1894) was een beloftevolle Belgische
componist die op 24-jarige leeftijd plots overleed aan een tyfeuze
koorts die waarschijnlijk het gevolg was van een voedselvergiftiging.

een
bijzondere

ontm
oeting

Muziek speelde de hoofdrol
Yolande Van de Weerd
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Buitenstaanders
Madeleinde Nieuwlaat
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Buitenstaanders verdienen aandacht

Het door Kappa Kunstplatform gekozen thema 'Buitenstaanders' voor
deze tentoonstelling heeft al heel wat monden, harten en handen
beroerd.
Onze kunstenaars hebben zich graag ingeschreven op deze nieuwe
uitdaging die op zoveel verschillende manieren en met diverse
materialen kan verbeeld worden. Sommige exposanten ervoeren een
natuurlijke verbondenheid als natuurvriend en drukten graag hun
respect en liefde uit door aandachtig observeren en met precisie
uitgevoerde werken.
En over vrienden gesproken, in dit prachtige stuk natuur dat het
Arboretum van Kalmthout is, zijn wij misschien de buitenstaanders
tussen de bomen, de struiken, de bloemen? Wie hoort er niet bij, wie
wel?
Met deze tentoonstelling tonen onze kunstenaars opnieuw dat ze uit
het juiste hout zijn gesneden en getuigen hun werken dat
buitenstaanders, anders dan anderen, aandacht verdienen en
welkom zijn.
De schone kunsten veroveren de schone tuin, pakken hem in,
verlenen hem extra kleur en dimensie. En niet alleen van 18 juni tot
28 augustus, maar met twee volzomerse middagen waarbij
verschillende van onze kunstenaars in de tuin bij hun creaties
aanwezig zullen zijn. Op zondagen 3 en 31 juli van 14u00 tot 16u00
geven ze graag een woordje uitleg bij hun getoonde werk. Heb je
vragen, wil je er het fijne van weten, ben je nieuwsgierig naar het
hoe en waarom, kom dan zeker op één van deze dagen en krijg van
de kunstenaar zelf informatie over technieken, materialen, visies op
en over hun werk.
Op zondag 3 juli vind je de volgende artiesten in de tuin: Annie
Janssen, Brigitte Ryckaert, Conny Brosens, Denise Groffen, Dirk
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Wouters, Goedele De Clerck, Ingrid Gulinck, Jacques Raemaekers,
Jozef Jambon, Layla Van Bogaert, Linda Verhoeven, Lucy De Vocht,
Madeleine Nieuwlaat, Mieke De Bruyne, Mieke Jacobs, Patricia
Rillaers en Winnie Lemmens.
Op zondag 31 juli kan je de volgende artiesten ontmoeten: Annie
Janssen, Denise Groffen, Dirk Wouters, Gerre Daneels, Goedele De
Clerck, Ingrid Gulinck, Guy Van Rossom, Layla Van Bogaert,
Madeleine Nieuwlaat, Marc Daneels, Mieke De Bruyne, Rita Van
Audenrode en Wim Haazen.
We verwelkomen u van harte, zeker ook op de vernissage die
doorgaat op vrijdag, 17 juni om 19u00.

Deelnemende exposanten:

Ann Schiltz - Annie Janssen - Art–uur - Brigitte Ryckaert - Carine
Verdonck - Christ’l Lamot - Christel Rapier - Cie.Vliegend Hert -
Conny Brosens - Dani Coesemans - Denise Groffen - Dirk Wouters -
Erik Simons - Frans Vansant - Gerre Daneels - Goedele De Clerck -
Guy Van Rossom - Hubert Roosen - Huguette Berndtson - Ina Rooze
- Ingrid Gulinck - Ivan Janssens - Jacques Raemaekers - Jeannine
Anné - Jeannine Van Durme - Jef Clonen - Jef Michielsen - Jozef
Jambon - Karel Vernaillen - Karin Quintin - Kathleen Van Hul - Kris
Fierens - Layla Van Bogaert - Linda Verhoeven - Lucy De Vocht -
Madeleine Nieuwlaat - Mady Quirynen - Marc Daneels - Marc Van
Gemeren - Mieke De Bruyne - Mieke Jacobs - Mil Millet - Monique
Robert - Patricia Rillaers - Peter Pelgrims - Riet De Bakker - Rita Van
Audenrode - Sibylle Van Remoorter - Ward Van Honsté - Werner
Paenen - Willy Van de Velde - Wim Haazen - Winnie Lemmens
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Met de T van...
Rita Verbist
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Dylan Thomas (27/10/1914 - 09/11/1953)

Dylan (Marlais) Thomas werd geboren in Wales (UK) op 27/10/1914
en overleed in de USA op 9 november 1953. Hij was schrijver en
één van de populairste dichters van de 20e eeuw.
Op elfjarige leeftijd manifesteerde zich duidelijk zijn passie voor
poëzie en literatuur.
Na zijn schooltijd in 1931 werkte hij voor The South Wales Daily
Post, een plaatselijke krant. Intussen werd hij bevriend met de
dichter Vernon Watkins; die literaire relatie zou levenslang
standhouden. Dylan Thomas toonde zich in die tijd als non-
conformist: hij dronk veel, hield zich niet aan afspraken, kleedde zich
als een bohemien. Dingen die volgens hem beantwoordden aan het
beeld van een dichter. Thomas bleef schrijven, af en toe werden
gedichten van hem gepubliceerd. Van eind 1933 tot begin 1934
schreef hij zo'n dertigtal gedichten waarvan er 13 zijn eerste bundel
‘18 Poems’ haalden.
Deze eerste dichtbundel kon in literaire kringen rekenen op veel
bijval. Zelf zette hij zijn losse levenswandel verder. Ook in zijn
tweede bundel ‘25 Poems’ met diverse gedichten uit zijn productieve
1933-1934 periode, vindt men terugkerende thema’s typerend voor
zijn werk: het leven, de dood, nostalgie en verlies van onschuld. Met
de bundel ‘Death and Entrances’ van 1946 brak hij international door.
Zijn overmatig drankgebruik zette hij echter voort en hierdoor bleef
zijn geldnood aanhouden. In Amerika, waar hij naartoe trok om
voorleessessies te geven, ging zijn volledige honorarium eveneens
op aan drank.
Na zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk, besloot hij in 1952
samen met zijn vrouw Caitlin opnieuw naar Amerika te vertrekken.
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Dit keer trok hij bomvolle zalen
met zijn voorleessessies en
kende ongelooflijk succes.
Hoewel hij na deze tournee de
VS nog enkele keren bezocht,
schreef hij nog amper. In 1952
verscheen zijn bundel
‘Collected Poems’, met de
bekende villanelle (1) ‘Do not
go gentle into that good night’
(2), een gedicht gewijd aan de
doodstrijd van zijn vader. Het
zou zijn bekendste gedicht
worden. Zoals gebruikelijk was
het ongetiteld en werd de
eerste zin van het gedicht als
titel gebruikt. Igor Stravinsky
zou de tekst van het gedicht gebruiken in de ‘In Memoriam Dylan
Thomas’ voor tenor en kamermuziek. Het werk werd kort na
Thomas’ overlijden geschreven en voor het eerst uitgevoerd in 1954.
De spreker in dit gedicht maakt duidelijk dat ouderen bij het
levenseinde zich zoveel mogelijk moeten verzetten tegen de nakende
dood, dat ze roepend en schoppend de wereld moeten verlaten.
Na zijn overlijden, neemt vanaf de zestiger jaren de belangstelling
voor zijn werk gestaag toe. De dichter had o.m. een grote invloed op
John Lennon (Beatles) die absoluut een afbeelding van de dichter
wilde op de hoes van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. De
zanger vond veel inspiratie bij de werken van de dichter. Ook bij de
man, geboren als Robert Zimmerman, speelden de werken van
Dylan Thomas in die mate een rol, dat het de keuze van zijn nieuwe
naam zou bepalen, nl. Bob Dylan.
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Het grote succes van Dylan Thomas na zijn dood lag in de kwaliteit
van zijn werk, waarin de klankkleur van de woorden en het ritme van
de zinnen in belangrijke mate de gedichten bepalen. Ook de
voorleessessies en radio-optredens (en de opnamen hiervan)
droegen bij tot de populariteit van zijn werk, dankzij zijn sonore,
bezwerende stem.
Het is een voorrecht om zo lang na zijn overlijden, deze sonore stem
van Dylan Thomas via YouTube te leren kennen als hij ‘Do not go
gentle into that good night’ voordraagt. Overige bekende Welshmen
zoals Richard Burton en sir Anthony Hopkins brachten eveneens hun
versie van dit gedicht, terug te vinden via YouTube.
Naast het beluisteren van Dylan Thomas zélf, gaat mijn voorkeur
sterk uit naar de versie van David Bailie, een Zuid-Afrikaanse acteur
die de meeste jaren van zijn leven in Engeland doorbracht en u
wellicht minder bekend is. In zijn uitvoering raakt de obsederende
gedachte van woede tegen de dood, mij het meest. Hij brengt het
gedicht vol passie en gevoel, onmogelijk er niet door beroerd te
worden.
In de laatste opname van dit gedicht zien we hoe een sterk
verzwakte Bailie het brengt als een ‘Shakespeare-aard monoloog’,
getiteld ‘A soliloquy prelude’. Bij een monoloog spreekt men iemand
toe. Bij een ‘soliloquy’ is men alleen op het podium en praat men in
zichzelf. Het lijkt dan ook het afscheid van David Bailie.

(1) villanelle: dichtvorm uit de 16e eeuw ontwikkeld in Frankrijk
tijdens de renaissance, waarbij obsederende regels typerend zijn.

(2) ‘Do not go gentle into that good night’, enkele metaforen:
– that good night = de dood
– rage, rage, against the dying of the light = verzet je met alle macht
tegen het doven van het licht, m.a.w. het levenslicht
– though wise men at their end, know dark is right = hoewel wijze
mannen bij het einde van hun leven, beseffen dat het heengaan in
de de duistere nacht onvermijdelijk is.
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Toots Thielemans (29/04/1922 - 22/08/2016)

Jean-Baptiste Frédéric Isidor,
Toots, Baron Thielemans, één
en dezelfde persoon, wereld-
beroemd als Belgisch jazz-
muzikant.
Toots entertainde reeds op
piepjonge leeftijd de stamgasten
in het café dat zijn ouders
uitbaatten in Brussel. In zijn
beginjaren was hij vooral gitarist,
vaak simultaan fluitend.
Occasioneel speelde hij

chromatisch harmonica. Later zou hij zich na een hersenbloeding, als
blijkt dat gitaarspelen hem moeilijker valt, meer wenden tot de
harmonica. In het fluiten werd hij één van ‘s wereld meest beroemde
‘professional whistlers’, professionele fluiters.
In 1949 nam hij in Parijs deel aan een jam session met Sidney
Bechet, Charlie Parker, Miles David e.a. Nog datzelfde jaar zou hij
door Europa toeren met Benny Goodman.
In 1952 verhuisde hij naar Amerika waar hij o.a. samenwerkte met
Miles Davis en Dinah Washington. Hij nam er muziek op met o.m.
Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Oscar Peterson, Paul Simon en Billy
Joel.
In 1962 nam hij zijn wereldhit ‘Bluesette’ op waarin hij simultaan
gitaar speelt en fluit. Deze klassieker zou eerst de naam ‘Bleuet’
krijgen tot hij er door medemuzikanten op gewezen werd dat het
nummer erg bluesy was; het resultaat werd ‘Bluesette’.
Beroemdheden als John Lennon en Paul Simon staken hun
bewondering niet onder stoelen of banken en wilden met hem
samenwerken. Wist je dat hij op het podium stond met o.a Nick
Cave, Sting, Stevie Wonder, Billy Joel, ons aller wereldberoemde
jazz-gitarist Philip Catherine (1) en… Arno (2)?
Toots werd meermaals gevraagd filmmuziek te componeren en deed
dit o.m. voor Midnight Cowboy, Jean de Florette e.a.
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Los van zijn populariteit als muzikant, was Toots Thielemans in het
algemeen vooral graag gezien omwille van zijn vriendelijke omgang
met anderen. Zijn uiteindelijke artiestennaam Toots zou afgeleid zijn
van de naam Toots van twee muzikanten. Al dient gezegd… ‘Toots’
betekent ook ‘schatje’...
In de Koninklijke Bibliotheek van Brussel loopt tot 31/08 de
tentoonstelling: TOOTS 100, THE SOUND OF A BELGIAN LEGEND!

(1) Philip Catherine (27/10/1942 - ). Belgisch wereldberoemd jazz-
gitarist: cd’s Moods I en Moods II zijn sterk aanbevolen
(2) Arno (Hintjens) (21/05/1949 – 23/04/2022), van bij het begin van
zijn carrière een lefgozer, een ‘outsider’ in de muziekwereld, steeds
doorzettend, vol passie – geroemd & geliefd. Topnummers zijn o.m.
‘Vivre’, ‘Les yeux de ma mère’, ‘Oh la la la’

Bronvermelding foto: Ron van der Kolk - Eigen werk, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=846483

haiku

van riet

naast de parkvijver
kwetteren vijf eenden

in de speeltuin
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poëzie
Magnolia

Guy van Hoof

Een geur van magnolia, niet alledaags;
de klanken vormen op zichzelf een geur
die de zon lijkt te hebben geschaakt
en de ellende van de zwarte huid verschalkt
met in de volgende regel de slome, zoete
sfeer van bloed en ontbindend vlees
die als een wonde klinkt
uit de mond van Billy Holiday,
een vierkant van verbetenheid
en verbittering, maar verlegen, bescheiden,
terughoudend en toch scherp genoeg
voor de beschaafde verstaander; woorden
zijn een oefening om te waarschuwen
zo van: het is nu vier voor twaalf, let op de gevolgen
en ik, laat ze verstaan, gebruik mijn stem die kraakt
als een slepende ketting
in een tijd die niets anders garandeert
dan nutteloosheid.
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Portrait of a Lady

André De Nys

te
nt

ot
ip

Tot het einde van de 19de eeuw was het kunstonderwijs voor
vrouwen strikt verboden. Kunstbeoefening als vrijetijdsbesteding werd
aangemoedigd enkel voor welstellende dames, maar de meeste
resultaten bleven onder de radar. Tot die tijd werd de
kunstgeschiedenis door mannen bedacht en gemaakt!

Vanaf 1900 kregen vrouwen
mondjesmaat toelating tot artistieke
vorming. Pas vanaf de jaren zeventig
- tachtig overtreft het aantal vrouwen
de mannen in kunstacademies,
zowel als leerling als docent.
‘Portrait of a Lady’ toont vooral hoe
de vrouw eeuwenlang werd
uitgebeeld vanuit de mannelijke blik.
De testosteron wordt vertegen-
woordigd door James Ensor,
Permeke, Oscar Jespers, Matisse,
Picasso, Degas, Johan Creten,…
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Een brede waaier kunstwerken
vanuit de oosterse culturen werd
toegevoegd.
Uitzonderlijke professionele
vrouwelijke ambities vervolledigen
de presentatie: Berthe Morisot en
Mary Cassatt. De actuele
vrouwenkunst is vertegen-
woordigd door Cindy Sherman,
Karin Hanssen, Rosemarie
Trockel,…
De installatie ‘A Mile in my Shoes’
nodigt uit om in de schoenen van
de vrouw te stappen en om te
luisteren naar hun levensverhalen.

Portrait of a Lady
Villa Empain - Brussel
24.03.2022 - 04.09.2022
Di t/m zo: 11u00 - 18u00
www.villaempain.com
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Lucien Denissen

Virtueel bezoek

Ik ga altijd drie keer op reis: tijdens de voorbereiding, de eigenlijke
reis, en bij het maken van een foto(lees)boek erna. Dan kom ik zelfs
nog dingen te weten die pas later zijn doorgedrongen.
Enkele jaren geleden hadden we een leuke babbel met een nicht en
haar man over hun zoon in Oost-Europa, en droomden toen al van
een bezoek aan het land en zijn landbouwbedrijf. Intussen is hij
noodgedwongen moeten terugkeren naar Vlaanderen. Een trip naar
zijn locatie nabij de Dnjepr zit er ook voor ons dus niet meteen meer
in. Maar de eerste van mijn drie reizen kan misschien nog wel?
Ter uitvoering van deze gekke idee dacht ik te starten met een
citytrip naar Kyiv.
Een advertentie van Booking.com zegt: ‘Stedentrips in Oekraïne.
Veilig, Betrouwbaar & Snel. Na een klik erop krijg je een
waarschuwing voor een verhoogd veiligheidsrisico. De link van
Sovjetreizen.be naar Kiev werkt niet, begrijpelijk. Take a Trip weet
dan weer: ‘Kiev is al enkele jaren populair aan het worden. Dat
belooft voor de toekomst.’ Toch ga ik geen gratis stadsgids
aanvragen, ik vind genoeg info.
Waar zullen we logeren? Een hotel met een grote kelder misschien,
en niet te hoog, dus zeker niet het nochtans aanbevolen Sky Loft
Hotel. Beginnen we dan maar aan onze stadswandeling? Ik krijg de
raad: ‘Doe een walking tour met een local.’ Waar vind je die nog?
Omdat we niet weten of de bus of de metro wel rijdt, gaan we maar
op stap.
We bezoeken het Pechersk Lavra Holenklooster, zien er de
ondergrondse mummies en beklimmen de klokkentoren. Het nabije
metrostation Arsenalna is het diepste ter wereld: 105,5 m diep! Kan
nog van pas komen. Wel 7 minuten met de roltrap (als hij werkt).
In het museum van WO II uit 1981 eert men in de herdenkingshal
11.800 heldhaftige ‘Sovjet’slachtoffers. Bovenop deze
observatiesokkel van 36 m staat Rodina Mat, ‘moeder van het
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moederland’, 62 m hoog, met zwaard en schild met embleem van de
Sovjetunie.
We lopen langs het Majdan Nezalezjnosti dat met zijn verschillende
namen de geschiedenis van het land vertelt: in 1876 Plein van de
Doema (Parlement), in 1919 Sovjetplein, in 1935 Kalininplein (ter ere
van een Sovjetleider), in 1976 – 1977 Oktoberrevolutieplein (n.a.v.
het 60-jarig jubileum van de overwinning van de bolsjewieken), en
Onafhankelijkheidsplein in 1991 toen Oekraïne een onafhankelijke
staat werd (voor het eerst in zo'n 700 jaar). De Slavische
mythologische godin Berehynia torent er hoog op een verguld
standbeeld. Haar indrukwekkende vleugels dragen een gelderse
rozentak.
Aan mooie kathedralen in Byzantijnse stijl geen gebrek: het
gebouwencomplex rondom de prachtige Sint-Sophia Kathedraal werd
gesticht in 1011 onder het bewind van Vladimir ‘de doper’, grootvorst
van het land genaamd ‘Kyivan Russ’. Hij maakte van het
christendom de officiële staatsreligie van Rusland. Het is nu een
seculier museum over het Oekraïense christendom: katholieken en
orthodoxen geraakten het niet eens over het gebruik als kerk. Hier
vind je nog de originele mozaïeken-fresco’s. De kerk van Sint-
Michael (met klooster) wat verderop heeft prachtige gouden
koepeldaken. Ze werd vernietigd in 1936 en (pas) in 1998
gereconstrueerd. De Vladimir-kathedraal slaan we over. Mooi
interieur, maar die zal er nog wel een tijd staan, zeker? Overigens
dateert hij slechts van 1896.
Vanaf de (gesloten) Sint-Andrieskathedraal wandelen we langs de
mooi geplaveide kronkelende straat ‘Andriyivski Uzviz’ naar de wijk
Podil aan de oever van de rivier, het Montmartre van Kiev, met mooie
huizen, kunstenaars, kraampjes, koffiebars en souvenirwinkels.
Misschien kunnen we nog een concert bijwonen in de Taras
Shevchenko National Opera, ticket vanaf 1 $, aanbevolen door de
lokale Anna F, Tripadvisor-lid sinds 2015. Ik begin stilaan goesting te
krijgen maar door de vele bijgedachten overvalt me een soort
moedeloosheid. Ik wil vrede in mijn hoofd, en voor de mensen
ginder. Bestaat er geen camera waarmee je een virtual-reality-tour
kan maken? Kunnen ze hiermee niet alle door gekken bedreigde
plaatsen voor altijd documenteren? En zullen we Sint-Petersburg ook
maar meteen schrappen van de bucketlist, minstens tot wanneer
Vlad in Den Haag wordt veroordeeld?
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Agenda
Zomer 2022 - met deelname van Riet De Bakker
27.05.2022 - 21.08.2022, Gallery Nanda - Lokeren
Zondag: 11u00 - 19u00
Juli en augustus ook op zaterdag: 14u00 - 21u00
Nocturne: 19.08.2022 vanaf 18u30
Maandag 15.08.2022 vanaf 14u00

Peke 80 - Peter Kempenaers en bevriende (Kappa-)kunstenaars
18.06.2022 - 26.06.2022, Hof ter Weyden - Essen
Zaterdag en zondag: 13u00 - 19u00

Buitenstaanders
18.06.2022 - 28.08.2022, Arboretum - Kalmthout
Alle dagen van 10u00 - 17u00
Aanwezigheid van sommige exposanten op zondagnamiddag:
03.07.2022 en 31.07.2022: 14u00 - 16u00
Vernissage: 17.06.2022 om 19u00

Kunst is een verdraaiing
terwille van de waarheid.

William Moore

Kunstquote:

De letter Kappa is de tiende letter van het Griekse alfabet. De letter K is de elfde
letter van ons courant gebruikte alfabet. Kappa staat hiermee symbool voor de
verbinding tussen de klassieke en de actuele kunst.
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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

Jacques Raemaekers, Madeleine Nieuwlaat, Marianne Nieuwinckel, Patricia Rillaers

Lid worden

Lidgeld: 20 euro per kalenderjaar per correspondentieadres (ongeacht het aantal
leden op dat adres)
Onze bankrekening: p/a Kunstplatform Kappa vzw
IBAN: BE08 4137 2036 6113 - BIC: KREDBEBB

Kappa Letter 10

Eindredactie en verantw. uitg.: Marianne Nieuwinckel - marianne@nieuwinckel.be
Publicatie: verschijnt in februari, april, juni, augustus, oktober, december

Elke publicatie moet de spreekbuis zijn van en voor ALLE leden. Wil je je
tentoonstelling of een ander cultureel evenement aankondigen, schrijf je cursiefjes of
poëzie of geef je gewoon graag je mening: bijna alles kan! Je bezorgt je bijdrage aan
de eindredactie ten laatste op de 15e van de maand voorafgaand aan de
publicatiemaand. Het is fijn als je in het onderwerp van je e-mail 'Letter 10' vermeldt!

www.kappakunstplatform.be
www.facebook.com/kunstplatformkappavzw






