Ondanks de meivakantie had een totaal van 74 deelnemers zich aangemeld voor
de ledenbijeenkomst in Antwerpen. Onder hen 6 gasten, 9 introducé’s die
werden uitgenodigd door trouwe leden of via de Nieuwsbrief en
13 sympathisanten van Koenraad Tinel en Oleg Lysenko.

DAGPROGRAMMA
LEDENBIJEENKOMST
VERSLAG
GELE ZAAL DE SINGEL
ANTWERPEN
13 me1 2018

KONSTANTIN PAUSTOVSKIJ
VERENIGING
P/A
SERINGENSTRAAT 31
NL-2982 BT RIDDERKERK
DESGUINLEI 64
B-2018 ANTWERPEN
www.paustovskij.org
secretariaat@paustovskij.org

14:00
Voorzitter Henk Vink opent de vergadering en heet iedereen welkom.
14:05
De statuten van onze vereniging stipuleren een verplichte jaarlijkse Algemene
Vergadering. Eenenveertig stemgerechtigden nemen deel aan deze
vergadering die geleid wordt door de voorzitter. Het verslag van deze algemene
vergadering wordt apart verzonden naar alle leden.
14:15
De introducés en sympathisanten vervoegen zich na de vergadering bij het
gezelschap voor een lezing door Kristin De Glas. De voorzitter introduceert
haar: Kristin is lid van onze vereniging en is beroepsmatig kunsthistorica. Zij is
o.a. een gewaardeerd docent voor Amarant – een gespecialiseerde
vormingsinstelling voor volwassenen.
Ze wist het publiek te boeien door een voordracht met als titel De kunst de
wereld te zien / Paustovki en de beeldende kunst.
Konstantin Paustovski schreef ooit dat men de kunst van de wereld te zien
verwerft bij de schilders. Hij leerde zichzelf de wereld te bekijken door de ogen
van een schilder en te beschrijven wat hij ziet. Kristin refereert aan enkele
excerpten uit zijn oeuvre waarbij dit blijkt.
Zo beschrijft Paustovski een treinreiziger die het landschap bekijkt; wat hij
beschrijft is vaak niet de realiteit, maar wel een schilderij van Ivan Shishkin of
Isaak Levitan. Paustovski was bijzonder onder de indruk van Levitan en ging
regelmatig zijn werken bekijken in de Tretjakovgalerij. Met de schilder deelt hij
een liefde voor Centraal-Rusland.
Kristin De Glas stelt het leven en het werk van Levitan voor en gaat
gedetailleerd in op het leven en het oeuvre van deze oer-Russische schilder. Als
geen ander geeft hij de unieke charme weer van het Centraal-Russisch
landschap, gepaard aan iets wat voorbij het menselijke uitdrukkingsvermogen ligt
– het melancholische landschap van Levitan dat Paustovski zo erg aanspreekt.
Kristin toont aan hoe het landschap tot nationaal icoon werd. Door de
romantiek ontdekt men het landschap – en voor het eerst laat men het Italiaanse
landschap voor wat het is en kiest men voor de weidsheid van het Russische
landschap met zijn rivieren, vegetatie, wouden en meren.
Paustovski schreef over Levitan en eindigt zijn bedenkingen over hem met een
ecologische oproep: ‘We hebben nog steeds de eenvoudige waarheid niet geheel
begrepen dat de conservatie van de natuur, van het landschap, een zaak is van
nationaal belang…’.
De toehoorders bedanken Kristin De Glas met een warm applaus voor haar
interessante bedenkingen en de nieuwe inzichten die ze toonde.
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Pas na het schilderij Eeuwige rust van Levitan te hebben gezien, werd mij
duidelijk hoe ontzettend veel kleuren in Rusland een druilerige dag heeft.
Tot dan was een regenachtige dag in mijn ogen altijd in dezelfde
troosteloze kleur gehuld. Heel de melancholie van een verregende dag kwam
naar ik dacht doordat het slechte weer de kleuren opslokte en de aarde in een
grijs waas hulde.
Levitan echter zag in deze melancholie juist iets groots, iets plechtigs
zelfs en trof er vele zuivere kleuren in aan. Sindsdien had een regendag voor mij
niets drukkends meer. Integendeel, ik begon ervan te houden om de zuiverheid
van de lucht, de koelte die je wangen doet gloeien, de tinnen rimpeling van de
rivieren en de zwaar voorbijtrekkende wolken. En ook omdat je op zo’n
regenachtige dag de eenvoudige aardse zaken naar waarde weet te schatten: een
warme boerenwoning, het vuur in de Russische kachel, het hoge geluid van de
samovar, de legerstede van op de vloer gespreid stro met een jute lap
eroverheen, het slaapverwekkende geluid van de regen en een heerlijk
insluimeren.
Bijna iedere schilder, tot welke periode of welke school hij ook mag
behoren, doet ons nieuwe aspecten van de werkelijkheid ontdekken.
[uit De gouden roos, Konstantin Paustovskij, blz. 276. Uitgegeven bij Privé domein.
Vertaald door Wim Hartog]

14:55
Netty van Rotterdam introduceert een intermezzo met beelden van onze reis
naar Noord-Rusland. Een prettige herinnering aan een fantastische reis voor
de deelnemers en voor de anderen een korte kennismaking met de
Paustovskireis van september 2017. Netty vraagt een applaus voor Ria Verbergt
die de uitgebreide fotomontage heeft gerealiseerd.
Voor de geïnteresseerden: via deze link kan tot en met 9 juni de
PowerPointPresentatie worden gedownload https://we.tl/bOEmaDBIKY
De fotopresentatie is ongeveer 1 GB groot. Bestand downloaden en opslaan kan
enkele minuten duren.
15:15
Greet Vanhassel neemt namens het reiscomité kort het woord om de stand van
zaken te melden over onze reis van mei 2019, Paustovski in de Altay.
Het reiscomité werkt i.s.m. Svetlana [onze ervaren gids in Rusland] aan een
prachtige reis met heel wat Paustovskimomenten. Alle leden hebben inmiddels een
gedetailleerd voorstel ontvangen van de reis naar Kazakstan en Siberië [in de
vorm van Nieuwsbrief #23] die eindigt in de datsja van Paustovski (in Taroesa).
Een twintigtal leden hebben een optie genomen… Wij wachten nu op de
definitieve prijs.
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15:30
Na het eerste deel van het programma was er koffie in de foyer van de Witte
Zaal. Geanimeerde gesprekken vullen de ruimte. Drie introducés laten zich lid
maken van onze vereniging [*]. Veerle Dieltiens, Odette Ooms en Monique
Blockx onthalen heel wat belangstellende aan hun stand. Eerdere publicaties,
jaarboeken en Paustovskimemorabilia vinden gretig aftrek.
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16:00
Netty van Rotterdam leidt de voorstelling BABEL/Rode Ruiterij in en stelt
de artiesten voor. [de volledige tekst op blz. 6]
• Koenraad Tinel (Gent, 1934) was als jongeling een begaafd pianist
maar stapte over naar beeldende kunsten. Als kind maakte hij een
odyssee door de puinhopen van Europa die onuitwisbaar in zijn
geheugen gegrift staat. Hij studeerde aan het Hoger Instituut La Cambre
in Brussel. Hij maakte zich alle technieken van metaalbewerking eigen en
ontwierp smeedwerk voor diverse musea en belangrijke opdrachtgevers
in Europa. Vanaf 1971 wijdt hij zich volledig aan beeldhouwen en
tekenen. Voorts werkt Tinel vaak mee aan projecten van bevriende
muzikanten en theatermakers. Hij tekent graag verhalen.

•

Oleg Lysenko (Ukraine, 1974) is een virtuoos op Russische
knopaccordeon (bajan). Hij volgde een opleiding aan de vermaarde
Tsjaikovski Muziek Academie in Kiev. Hij zette zijn studies voort in
Nederland en speelde met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij
trad op in het Concertgebouw, op radio en tv. Hij heeft een voorliefde
voor genre-overschrijdenden projecten.

De voorstelling van deze middag is opgebouwd uit het eerste en laatste verhaal
uit de verhalencyclus Rode Ruiterij van Isaak Babel. Babel was een geniaal verteller
en schaafde langdurige aan zijn teksten. Eeuwige zonde dat hij – amper 45 jaar
oud – in mei 1939 door de geheime politie van zijn bed werd gelicht en na een
showproces de kogel kreeg. Zijn manuscripten werden nooit teruggevonden.
Paustovski was een vriend en schreef lovend over hem.
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Twee uitzonderlijke kunstenaars bundelen hun krachten: Koenraad Tinel leest
voor en schildert en tekent daarbij live op het podum. Tekeningen ontstaan live
voor de ogen van het publiek op een groot scherm. Oleg Lysenko speelt op een
unieke wijze bajan en zingt. Ze brengen een pakkende voorstelling door een
prachtige combinatie: de dictie van Tinel; de melancholische muziek en de witte
vellen waarop in een strak tempo de mooiste tekeningen verschijnen.
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DE TOCHT OVER DE ZBROETSJ
De kommandant van de Zesde Divisie heeft gemeld dat Nowograd-Wolynsk
vanochtend bij het aanbreken van de dag genomen is. Het hoofdkwartier is uit
Krapiwno weggetrokken en onze legertros strekt zich nu als een rumoerige
achterhoede over de hele lengte van de straatweg uit, de onvergankelijke chaussée van
Brest naar Warschau, door Nikolaas I aangelegd op het gebeente der boeren.
Om ons heen bloeien velden purperen papavers, een middagbriesje stoeit door
de geel wordende rogge, de maagdelijke boekweit rijst als een kloostermuur aan de
horizon omhoog. Het stille Wolhynië wringt zich in bochten, Wolhynië trekt zich in een
parelachtige nevel van berkebosjes van ons terug, kruipt tussen kleurrijke heuvels weg
en raakt met haar krachteloze armen in een wildernis van hop verward. Als een
afgeslagen hoofd rolt een oranje zon langs de hemel, in de kloven der wolken gloeit
een mild licht en de vaandels van de zonsondergang wapperen boven ons uit. Door de
koelte van de avond druppelt de lucht van gisteren vergoten bloed en van gesneuvelde
paarden. De zwart geworden Zbroetsj bruist en trekt de schuimende lussen van zijn
stroomversnellingen dicht. De bruggen zijn vernield en wij waden op de ondiepe
plekken door de rivier. Op de golven dobbert een majestueuze maan. De paarden
verdwijnen tot aan hun rug in het water, kleine stroompjes sijpelen en klotsen tussen de
honderden paardebenen door. Iemand zinkt met een luide verwensing in de diepte
weg. De rivier ligt nu met zwarte vierkanten van vehikels bezaaid en is een en al
geratel, gefluit en gezang dat boven de slangen van maanlicht en de glinsterende
kolken opstijgt.
[uit Isaak Babel VERHALEN, Rode Ruiterij, blz. 5. Uitgegeven bij Moussault’s Uitgeverij NV,
Amsterdam, 1962. Vertaald door Charles B. Timmer]
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De zaal keek en luisterde ademloos toe en bracht een minutenlange staande
ovatie. Het deed beide artiesten duidelijk deugd. Een onvergetelijke ervaring…
17:30
Onze –samen met vele leden- geëmotioneerde voorzitter Henk bedankte de
artiesten voor hun krachttoer met de lovende woorden: Ik denk dat we één van
de indrukwekkendste ledenbijeenkomsten ooit, vandaag hebben meegemaakt en
nodigt iedereen uit voor de borrel. De Paustovskibanden werden weer nauwer
aangehaald.
18:30
Na de vergadering genoten nog 39 leden van een diner in het restaurant Grand
Café van deSingel.
INLEIDING BABEL/RODE RUITERIJ
door NETTY VAN ROTTERDAM
Het is mij een eer en genoegen de voorstelling van Koenraad en Oleg te mogen
inleiden. Ik heb begrepen dat Koenraad Oleg bij Armando heeft ontmoet en dat
uit die ontmoeting een samenwerking is ontstaan die geleid heeft tot de
voorstelling die we nu gaan zien.
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Koenraad tekent al zijn hele leven. Het is zijn basis. Je kunt zeggen net zoals eten
en drinken. Hij begon al als kind. Naast het tekenen is hij beeldhouwer. Hij
maakt zowel grote als kleine beelden die zeer indrukwekkend zijn en die je, als
je ze eenmaal gezien hebt, niet meer loslaten.
Hij tekent graag verhalen. Bestaande verhalen, zoals het verhaal De Rode Ruiterij
van Babel en het verhaal van Narcissus Zolang hij niet zichzelve kent, dat onlangs
in premiere ging. Het verhaal De Rode Ruiterij dat u zo dadelijk gaat zien heeft hij
op de band ingesproken en de tekeningen worden live gemaakt. Het geheel
wordt aangevuld en ondersteund met muziek van Oleg.
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Koenraad laat ons niet alleen verhalen van anderen meebeleven, hij heeft ook
zijn eigen verhalen. Zo heeft hij enkele jaren geleden zijn jeugd getekend. Die
jeugd wens je niemand toe. Hij was kind van een collaborerende vader en het
gezin vluchtte in het midden van de oorlog naar Duitsland waar ze een ware
helletocht beleefden. Hij was toen 9 jaar. Ook de jaren na terugkomst waren
niet gemakkelijk als kind van een foute vader. Het leven neemt en geeft. Zijn
jeugd is hem ontnomen, maar een kunstenaar werd geboren. En nu, op latere
leeftijd, moest zijn eigen verhaal eruit en heeft hij in 240 tekeningen de periode
in Duitsland getekend.
Terug naar Babel en zijn verhaal de Rode ruiterij. De voorstelling is opgebouwd
uit het eerste en laatste verhaal uit de verhalencyclus.
Babel was een geniaal verteller en als hij zijn verhalen opschreef werkte hij er
langdurig aan. Er bestonden dan wel 20 versies voordat zijn verhaal af was. Zelf
zegt hij daarover: De helderheid en de kracht van de taal komen niet tot uiting in een
zin waaraan niet meer kan worden toegevoegd, maar waaruit niets kan wegvallen.
De schrijver polijst zijn zinnen, zoals de beeldhouwer zijn beelden polijst.
We gaan het horen en zien. Twee kunstenaars hebben elkaar gevonden. De
schrijver en de tekenaar. Daarbij de muziek. Mooier kan niets.
KALENDER VOORSTELLINGEN KOENRAAD TINEL
Op vraag van verschillende leden wordt de kalender opgenomen.
Tevens een uitgelezen kans voor de leden die op 13 mei niet aanwezig konden
zijn, om met Koenraad Tinel en Oleg Lysenko kennis te maken.
Speeldata voor RODE RUITERIJ
• maandag 30 juli om 21:00
• dinsdag 31 juli om 17:00
in Cultuurcentrum De Grote Post/Dactylo zaal, aan de Hendrik Serruyslaan 18A
op het TAZ [Theater aan Zee] festival in 8400 OOSTENDE
Koenraad Tinel en Oleg Lysenko
Speeldata voor ZHNZK
Koenraad Tinel & Josse De Pauw, LOD, SPECTRA, Frederik Neyrinck en
Lieselot De Wilde.
Tournée ZOLANG HIJ NIET ZICHTZELVE KENT
• vrijdag 14 december 2018 om 20:00 in Theater Malpertuis Tielt
• vrijdag 21 december 2018 om 20:00 in Cultuurcentrum De Grote Post
Oostende
• donderdag 10 januari 2019 om 20:00 in CC Strombeek-Bever
• zaterdag 9 februari 2019 om 20:00 in de Handelsbeurs in Gent
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www.koenraadtinel.be/actueel

Jean Alen
Secretaris
Antwerpen, 31 mei 2018
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