lk ïrcc Kr;rt a* ii* g* v*a!+ tegec iie srroem in. De
figuurlijke slogbomen von onze moo:sc:.rc:t; remmen
mij niet of. Door mljn creotief beroep. :er Lk solteso
geen'9 to 5 -beleving. Ik word op €lk nionen: geprikkeld
door wot er rondom mij gebeurt.
Àis rlllenss* aesseli

d*t

se

íiater) beke::d 'siilen

vu*rde:r, d*m *eb*d ik n:ijn i.isoici. tserendneid rvos
nooit mijn doel, wont het betekenl n jels. Hei is ook niet

oltijd rozengeur en moneschi,;n, Doo:clt ik rverk voor
een mossomedium, Iig ik vook onder ee:','e:grootglos.

Anderen interpreteren mrjn gedrog en ci€ inierpretotie
wordt reoliteit in hun hoofd. Een vroui','sprok me ooit
oon op stroot enzei:'Je ziet er helemocl onders uit don
in het echt.'Gek, toch?

ïlrij*

tije* hestal*a ::i€t §lee.. Mensen goon nret longer
'een eindjejoggen', nee, ze troinen voor de moro!hon.

willen qlles kunnen en moeten oltr.ld moor
presteren. Doorom Iopen zoveel mensen tegen de muur
of belonden ze in een burn-out. Als tegenreoctie is er
een enorm'oonbod'ontstoon om le onthoosten. Zo
vervolt zelfs verstilling soms in een commerciële sfeer.

We

Ke{ï?§t is

siet *et:r*r:kt **r te bahegen. Het moet

mensen uitdogen, vrogen oproepen. Het droo-at bll tot
het ontwikkelen von een breder wereldbeeld, Kunst

uit het oog verliezen. De kunstenoors, scheppers,
schrijvers, uitvoerders: in hen moeten we investeren.
Moor mensen zijn geen gebouwen of oondelen op de
beurs,je kon hun rendement niet in crjfers uitdrukken.
Door wringt het schoentje.
ík dr***t v*:x **;e i**1**icr* rx**tseh{ippij. En ik ben
ervon overtuÍgd dot dot hoolboor is. Onze somenleving
denkt nog te veel vonuit een overdreven kopitolisme.
Mensen moeten opbrengen, productief zijn. We kijken
te weinig noor de mens zelf. Iedereen is meervoudig
getolenteerd en kon bijdrogeu, ook ols ze ol honderd

joor zijn.
iia,*sil bejclcrd*

k**sle**clvs niet';:*rkerer:'. Vondoor

mUn engogement voor Het Kurt Defroncq Huis. Het
is geen plek om te stoppen of stil te vollen. Het is ook
geen commercieel project. Het is een woning

woor

men, ondonks de hoge leeftud, verder kon creëren en
inspireren. Het idee is ontstoon toen Ík een monoloog
speelde in het Rozospierhuis in Amsterdom, een
woonzorgcentrum voor kunstenoors op leeftijd. In
de inkomhol speelde een vrouw von 92joor virtuoos
piono. Er sprongen tronen in mijn ogen. Op weg noor
huis wist ik dot ik dit concept ook in België wilde

Ionceren.

Kiirt *€tr{rr:eq É{xis w*r*{ *cx Xti*k v**r
**rhi*ding *rr cr***ivitelt, met ruimte voor

zou een plek moeten krijgen in de klos, \uont het
ontwikkelt het empothisch vermogen von kinderen.

!{e1

Dot is erg belongrijk. Alsjeje niet kon verploorsen tn
hoe een onder denkt, belondje in conflicten. Ik geloof

kruisbestuiving tussenjong en oud. AIs olles goed
goot, komt er een eerste Kurt Defroncq Huis in de
kerk von Drongen-Boorle. Ik denk dot dot een goede
herbestemming zou zlln von de kerk, ol begrijp ik wel
dot zoiets bij sommÍge mensen gevoelig ligt. Moor ols
een kerk zijn ceremoniële functÍe verliest, don is het
niet longer'een kerk'. Don blijft er olleen nog moor een
skelet von een gebouw over. Ik vind het net goed om op
zoek te goon noor een nieuwe invulling, zodot kerken
nÍet in vervol roken. Dot zou pos zonde zijn.

echt dot kunst onze debotcultuur kon veronderen.
Kunst is cruciool om je te leren uiten en je gedochten te

verwoorden.
Ge?d

i* *i*t::tijtr drijfv*er. K1k, er is op zich niets mts

met geld verdienen, moor schilderijen die 32 milioen
euro woord zijn ... dot heeft niets meer met kunst te
moken. De echte woorde von kunst mogen we ntet

