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Virtuele Galery  
’n KKNK eerste 
Die KKNK sou vanjaar van 23 tot 29 Maart vir die 26ste keer op Oudtshoorn plaasvind. Maar, ’n 
week voor die begin van die fees het die ondenkbare gebeur: die direksie en bestuur moes die 
fees kanselleer weens die dreigende Covid-19-pandemie. 

Dit was Dineke van der Walt se eerste jaar as visuele kunskurator en sy het ’n besonderse visuele 
kunsprogram vir feesgangers saamgestel. Die afstel van die fees was ’n groot teleurstelling 
vir alle kunstenaars en kurators wat betrokke sou wees. Die trokke was gelaai en op pad na 
Oudtshoorn, vol werke wat kunstenaars spesiaal vir dié fees geskep het. 
 
Ons oorweeg dit al vir ’n geruime tyd om die KKNK se visuele kunsaanbod in ’n virtuele formaat 
beskikbaar te maak en Dineke en haar span het vanjaar as die ideale geleentheid gesien om die 
aanbod aanlyn aan te bied. Hulle het dadelik aan die werk gespring. 

Die eindresultaat was ongelooflik. Kunsliefhebbers kon vir die eerste keer die KKNK se kunswerke 
in ’n virtuele ruimte geniet, ondersteun deur inligting en oudio-opnames van kunstenaars en 
kurators wat oor hulle werk gesels. Dit is ’n besonderse ervaring, wat aan kunsversamelaars van 
regoor die wêreld toegang tot die kunswerke bied – waar hulle dit ook kan koop.  

Hierdie katalogus dien as ’n oorsig van vanjaar se uitstalling. Besoek ook gerus die virtuele 
aanbod by www.kknk.co.za. Ons beoog om in die toekoms op vanjaar se sukses voort te bou en 
hierdie is die eerste van vele uitstallings wat die KKNK virtueel gaan aanbied. 

Ons sien uit na jou terugvoer. 

Hugo Theart
KKNK ARTISTIEKE DIREKTEUR  

Visuele kunste se tema vir 2020: 

Plat op die aarde / 
Down to earth
Die uitbeelding van landskappe, botaniese onderwerpe en stillewes is ’n deurlopend 
gewilde tema in kuns. Alhoewel kunstenaars telkens hul onmiddellike omgewings 
verbeeld, spreek die verskeidenheid van benaderings wat kunstenaars inspan 
tot uiteenlopende sieninge van die mens se verhouding met die natuurlike wêreld.   

Met die groeiende omgewingsbewustheid wat veral sedert die 1960’s 
ontwikkel het, lê bewegings soos landkuns veral klem op die bewusmaking van 
ekologiese kwessies deur middel en met behulp van kuns. Hierdie bewegings se 
fondamente lê in die besef dat kuns die vermoë het om as hulpmiddel te dien vir 
die besinning oor, bewusmaking van en gesprekvoering rondom natuurkwessies. Dit lei 
tot ’n heroorweging van die mens se verhouding met en verantwoordelikheid jeens die 
natuur. 
 
Die huidige tydsgees word gekenmerk deur onder meer ’n groter klem op 
klimaatverandering, globale omgewingskwessies, besoedeling en die verantwoordelike 
gebruik van natuurlike hulpbronne. Kunstenaars se bydrae tot die gesprek wissel 
van werke wat op spesifieke aspekte van die natuur fokus om die aandag 
daarop te vestig tot werke wat die mens se impak op die natuurlike omgewing blootlê en 
ten toon stel.   
 
Plat op die aarde / Down to Earth as ’n breë tema vir die visuele kuns vir KKNK2020 skep 
die geleentheid vir ’n verskeidenheid van stemme en uitbeeldings wat om die natuur 
wentel om byeen te kom en met mekaar in gesprek te tree.

Dineke van der Walt
KURATOR: VISUELE KUNS



Barbara Wildenboer - ’n Retrospektief
FEESKUNSTENAAR

Barbara Wildenboer

OORSIG VAN UITSTALLING 

Hierdie retrospektiewe uitstalling bied ’n formele en tematiese oorsig van Barbara Wildenboer se laaste tien solo-uitstallings. 

Wildenboer werk op ’n interdissiplinêre wyse, en gebruik gevonde boeke en rou materiaal vir beeldhouwerke, collage, papier-installasies en digitale animasie. Deur ’n 
kombinasie van analoë en digitale prosesse skep sy werk wat ondersoek instel in fenomene soos temporaliteit, fraktale geometrie en die interkonneksie tussen alle 
lewende organismes. Wildenboer ontbloot die verwantskap tussen verskeie lewensvorms – vanaf mikroskopies tot massief. Haar hooffokus is op omgewingsestetika. 
Sy beskou dit as iets wat nie slegs ons natuurlike omgewings behels nie, maar as iets wat ook betrekking het op ons menslike interaksie met die natuurlike wêreld. 

Boekwerke uit Wildenboer se grootskaalse en aaneenlopende projek getiteld Library of the Infinitesimally Small and Unimaginably Large (sedert 2011) vorm deel van 
die uitstalling en behels die gebruik van die biblioteek as ’n metafoor vir die heelal. Die reeks is geïnspireer deur ’n kortverhaal van die Argentynse skrywer Jorge 
Luis Borges, getiteld The Library of Babel. Deur die boekwerke maak Wildenboer ook verwysing na die verwantskap tussen tegnologie en die natuurlike omgewing 
en skep sy visuele metafore wat spreek van ’n gevoel van verwondering ten opsigte van die gekompliseerde skoonheid van patrone in die natuur. Haar keuse van 
boeke word nie slegs deur fisieke eienskappe soos tipografiese uitleg, grootte en papiergehalte bepaal nie, maar meer spesifiek deur die inhoud en temas van die 
boeke. Die boeke, sinne, woorde en letters word omskep in elemente van ’n nuwe visuele teks waarin die ou en nuwe narratief saam bestaan en dit gee aanleiding 
tot ’n speelse aspek van een verwysing wat binne ’n ander verwysing opgesluit word. 

Deur mediabeelde en inligting uit verskeie bronne saam te voeg, skep Wildenboer alternatiewe werklikhede. Die driedimensionele papierwerke weerspieël hoe die 
mensdom geraak word deur globalisering, ekonomiese oplewings, politieke korrupsie, oorloë, epidemies en natuurlike rampe. Die collages bied ’n  bespiegeling oor 
die moderne menslike lewe en die kwesbaarheid van die simbiotiese verwantskap tussen die mens en ekologie – ’n verhouding wat gekenmerk word deur verbruik, 
vermorsing en ’n gevoel van diskonneksie met die natuurlike wêreld.

INSTANSIE

Everard Read



Spoils of War I 

Herfotografie en handgesnyde 
analoog collage

62 x 43 cm

R 16 000

In Kiaat geraam

Spoils of War II 

Herfotografie en analoog 
collage

62 x 43 cm

R 16 000

In Kiaat geraam

Spoils of War III 

Herfotografie en analoog 
collage

62 x 43 cm

R 16 000

In Kiaat geraam

Water is die primêre tema in ’n aantal van Wildenboer se werke met historiese verwysings, 
soos Monet se enorme skilderye van waterlelies, P.H. Emerson se fotografie van 
waterlelieversamelaars in bote, en literêre verwysings soos dié van Homer se Odyssey. 

Die pseudo-wetenskaplike eksperimente van die Japannese wetenskaplike Masaru 
Emoto, beskou water op ’n poëtiese vlak, terwyl die tekeninge van Da Vinci se Deluge 'n 
wetenskaplike ondersoek instel na die werking van waterturbulensie wat op 'n obsessie met 
wiskunde, chaos en fraktale dui.

Deur te verwys na die werk van individuele wetenskaplikes, ontdekkers, skrywers, fotograwe 
en skilders, wat almal op uiteenlopende vlakke met die element van water omgaan, 
weerspieël Spoils of War ’n gebrek aan kommer vir die omgewing as simptomaties van die 
vervreemding van ons fisiese wêreld as die bron waaruit lewe vloei.

In The Timaeus gee Plato ‘n weergawe van hoe die heelal gevorm is. Dit was 

veral die orde en skoonheid wat hy waargeneem het, wat ‘n indruk op hom 

gemaak het. Plato fokus op die idee van ‘n goddelike Handwerker / Demiurge 

wat ‘n geordende heelal skep deur wiskundige orde uit die bestaande chaos 

te omskep.

The Second Day is gebaseer op die idees van talle filosowe, wat wissel van 

vroeë Klassieke Griekse filosowe tot hedendaagse filosowe soos Wittgenstein 

en Heidegger, wat almal die bestaan van die self en die wêreld waarin ons 

woon, bevraagteken.

Die werk interpreteer ‘n verskeidenheid skeppingsmites wat individuele (maar 

baie soortgelyke) verhale vertel van hoe die wêreld ontstaan het.

Solastalgie, eko-verlamming, wêreldwye vrees en solofilie is almal eko-

sielkundige terme wat verwys na die verband tussen ekologiese gesondheid 

en geestesgesondheid. 

Human Nature verwys na ekosigologie en die simbiotiese verhouding 

tussen die mens en die natuurlike omgewing. Die fokus van die werk is op 

omgewingsestetika en daar word verwys na konsepte wat wissel van evolusie 

tot psigoanalise.

The Second Day 

Fotokomposiet gemonteer 
op Diasec

62 x 250 cm

R 155 000

Argief-Diasec montering 
(aluminiumsteun)

Human Nature (triptiek) 

Fotokomposiet en 
papierbeeldhouwerk

35 x 45 cm

R 18 500 elk

In Kiaat geraam



“Die molekulêre skoonheid van die mikroskopiese waterkristalle van Masaru 

Emoto wat van naby deur glas op swart digitale afdrukke in Wildenboer se 

Prayer and Parascience te sien is, laat ’n mens dink aan Kant se idee dat baie 

natuurlike skoonhede vir ons plesier geskep is. Die idee was nie ‘n hedonistiese 

opvatting nie, dit was eerder die poging van Kant om die verhouding tussen 

die waarnemer en die persepsie van die onderwerp te verklaar, waar iets wat 

na vore kom deur die natuur se teleologie vir ons buitengewoon lyk, iets wat 

ongewoon aangepas is by ons vermoë om met die wêreld rondom ons om te 

gaan.”

Uittreksel uit An Elemental Journey: Barbara Wildenboer’s The Lotus Eaters 

deur Emily Brady, omgewingsfilosoof.

Prayer and Parascience

Fotokomposiet 
op Hahnemühle-
waterverfpapier  
 

Afmetings veranderlik

R 96 000

Geverfde houtraam (swart)

Wildenboer verwys na die kousale verband, chaos-teorie en fraktale 

geometrie, en probeer sin maak van verskynsels soos fraktale geometrie en 

die interkonneksie tussen alle lewende   deur visuele metafore te skep wat 

spreek van ‘n gevoel van verwondering oor die ingewikkelde skoonheid van 

patrone in die natuur.

In hierdie beelde sweef swerms jellievisse tussen die wolke van die Karoo en 

twee verskillende wêrelde bots: dié van die oop woestynhemel, met dié van 

diep oseane.

A Prolonged Space of 
Silence 

Fotokomposiet 
op Hahnemühle-
katoenpapier, spelde en 
garing  
 

Verskeie afmetings: 
50/45/45/37/37/37/30/25 
cm in deursnee

R 92 000

Geverfde houtraam 
(donkerblou-grys)



Pareidolia I - XXV
Fotokomposiet op Hahnemühle-katoenpapier
80 x 80 cm elk
R 20 500 elk
Geverfde houtraam (wit)

In die Pareidolia series smelt Wildenboer ekologiese temas met 
dié wat in analitiese sielkunde gegrond is, saam. Sy verwys na 
die kousale verband, chaos-teorie en fraktale geometrie, en 
probeer sin maak van verskynsels soos fraktale geometrie en 
die interkonneksie tussen alle lewende organismes deur visuele 
metafore te skep wat spreek van 'n gevoel van verwondering oor 
die ingewikkelde skoonheid van patrone in die natuur.

Die navorsing van Hermann Rorschach, wat uitgedink 
het wat vandag   as die Rorschach-inkblot-toets bekend 
staan - ’n sielkundige toets waarin ’n persoon se persepsie 
van die inkblot beelde ontleed word om die persoon se 
persoonlikheidseienskappe en emosionele funksionering te 
ondersoek - dien as inspirasie vir Wildenboer se werk.

Die Rorschach-inkblot-toets kan beskou word as 'n psigometriese 
ondersoek van Pareidolie, die neiging om voorwerpe, vorms of 
beelde te sien wat vir ons op 'n persoonlike vlak betekenisvol is.

Dit manifesteer wanneer daar gekyk word na psige-analitiese 
instrumente soos die Rorschach-inkblot-toets, om kolletjies te 
verbind en daardeur sterrebeelde te skep, en gereeld wanneer ’n 
mens na wolke staar.



Recapitulation Theory I - IX
Handgesnyde papierbeeldhouwerk op Oxford-lap
40 x 40 cm
R 18 500 elk
Houtbedekte aluminium raam

Wildenboer smelt ekologiese temas met dié wat in analitiese 
sielkunde gegrond is, saam. Sy verwys na die kousale verband, 
chaosteorie en fraktale geometrie, en probeer sin maak van 
verskynsels soos fraktale geometrie en die interkonneksie tussen 
alle lewende organismes deur visuele metafore te skep wat 
spreek van ‘n gevoel van verwondering oor die ingewikkelde 
skoonheid van patrone in die natuur.

Die navorsing van Hermann Rorschach, wat uitgedink 
het wat vandag   as die Rorschach-inkblot-toets bekend 
staan - ’n sielkundige toets waarin ’n persoon se persepsie 
van die inkblot beelde ontleed word om die persoon se 
persoonlikheidseienskappe en emosionele funksionering te 
ondersoek - dien as inspirasie vir Wildenboer se werk.

Die Rorschach-inkblot-toets kan beskou word as ‘n psigometriese 
ondersoek van Pareidolie, die neiging om voorwerpe, vorms of 
beelde te sien wat vir ons op ‘n persoonlike vlak betekenisvol is.

Dit manifesteer wanneer daar gekyk word na psige-analitiese 
instrumente soos die Rorschach-inkblot-toets, om kolletjies te 
verbind en daardeur sterrebeelde te skep, en gereeld wanneer ’n 
mens na wolke staar.



Holy Smoke I 

Herfotografie en handgesnyde 
analoog collage

150 x 112 cm

R 78 000

Geverfde houtraam (wit)

Barbara Wildenboer se 
Holy Smoke I het deel 
uitgemaak van Folly , ’n 
uitstalling van collages 
by die Everard Read 
Galery in Londen in 2019.

“The soul demands your folly, not your wisdom.” 
- CG Jung, The Red Book (Liber Novus)

In Folly vind Wildenboer inspirasie in haar persoonlike verhale, 

drome en angstigheid, en verbind sy instinktief die innerlike 

en uiterlike wêrelde, die hede, verlede en toekoms. Sy gebruik 

die collage-medium om kontemporêre vanitases te skep 

binne die konteks van ons hedendaagse landskap.

Die collage-werke is gevul met persoonlike, sowel as 

mitologiese verwysings. Daar word sterk klem gelê op 

vertelling en hoe klassieke en kontemporêre verhale ons 

begrip van die verhouding tussen die tegnologieë wat bedoel 

is om ons te help, en die wêreld waarin ons leef, vorm.

Wildenboer ontleed reproduksies van The Garden of Earthly 

Delights (1490-1510), The Ship of Fools (1490-1500) en The 

Cure of Folly (The Extracting of the Stone of Madness)  

(1475-1490) en kombineer dit met meer onlangse beelde van 

oorlog, wetenskap en plantkunde om beeldhou-collages 

te skep. Die idee van Oedipale sig en blindheid en hoe dit 

verband hou met visie, intuïsie en insig, is ook 'n prominente 

tema.

Daar word letterlik en metafories in hierdie werk verwys 

na blindheid. Hiermee poog Wildenboer om alternatiewe 

realiteite te konstrueer wat 'n skynbaar-apokaliptiese 

toekoms impliseer - dié van die post-antroposeen - 

maar ook een wat aanpassing en die vorming van nuwe 

verhoudings voorstel, waar alles nie verlore gaan nie en die 

mens 'n tentatiewe balans met mekaar en die natuurlike 

wêreld het. Die collages en papierbeeldhouwerk bied 

voorbeelde van die moderne menslike lewe en dui op die 

broosheid van die simbiotiese verhouding tussen die mens 

en ons ekologie.



“The soul demands your folly, not your wisdom.” 
- CG Jung, The Red Book (Liber Novus)

In Folly vind Wildenboer inspirasie in haar persoonlike 

verhale, drome en angstigheid, en verbind sy instinktief die 

innerlike en uiterlike wêrelde, die hede, verlede en toekoms. 

Sy gebruik die collage-medium om kontemporêre vanitases 

te skep binne die konteks van ons hedendaagse landskap.

Die collage-werke is gevul met persoonlike, sowel as 

mitologiese verwysings. Daar word sterk klem gelê op 

vertelling en hoe klassieke en kontemporêre verhale ons 

begrip van die verhouding tussen die tegnologieë wat 

bedoel is om ons te help, en die wêreld waarin ons leef, vorm.

Wildenboer ontleed reproduksies van The Garden of Earthly 

Delights (1490-1510), The Ship of Fools (1490-1500) en The 

Cure of Folly (The Extracting of the Stone of Madness)  

(1475-1490) en kombineer dit met meer onlangse beelde van 

oorlog, wetenskap en plantkunde om beeldhou-collages 

te skep. Die idee van Oedipale sig en blindheid en hoe dit 

verband hou met visie, intuïsie en insig, is ook 'n prominente 

tema.

Daar word letterlik en metafories in hierdie werk verwys 

na blindheid. Hiermee poog Wildenboer om alternatiewe 

realiteite te konstrueer wat 'n skynbaar-apokaliptiese 

toekoms impliseer - dié van die post-antroposeen - 

maar ook een wat aanpassing en die vorming van nuwe 

verhoudings voorstel, waar alles nie verlore gaan nie en die 

mens 'n tentatiewe balans met mekaar en die natuurlike 

wêreld het. Die collages en papierbeeldhouwerk bied 

voorbeelde van die moderne menslike lewe en dui op die 

broosheid van die simbiotiese verhouding tussen die mens 

en ons ekologie.

Blind Leading The Blind
Herfotografie en 
handgesnyde analoog 
collage
12 druppels wat elk tussen 
28 en 42 cm hoog is
R 92 000
Geverfde houtraam 
(donkerblou-grys)

Blind Leading The Blind 
het deel uitgemaak van 
Folly , ’n uitstalling van 
collages by die Everard 
Read Galery in Londen in 
2019.



Residue and Excess III

Handgesnyde beeldhouwerk, analoog collage

100 cm deursnee

R 60 000

Geverfde houtraam (wit)

The Rules of Fair Play

Handgesnyde beeldhouwerk, analoog collage

200 x 82 cm

R 78 000

Geverfde houtraam (wit)

Hierdie reeks is oorspronklik uitgestal as deel van Eros / Thanatos , 'n uitstalling van collages wat in 2018 deur die Everard Read Galery in Johannesburg aangebied 
is. Die reeks bestaan   uit samestellings met gemengde spesies in skakerings van donker en lig.

“Like the human psyche, modern society is dialectical – it has both a dark and a light side that continuously interpenetrate – and the very neutrality and 
ambivalence of reason (so central to Western development) facilitates the ability of society to manifest different shades of light and dark.” Uittreksel uit Dialectic 
of Enlightenment deur Max Horkheimer en Theodor W. Adorno.

Sigmund Freud se seminale werk, Civilization and its Discontents (1930) het Eros en Thanatos aan ons bekendgestel, wat volgens hom verantwoordelik was vir die 
onrustigheid, ongelukkigheid en angs wat mense ly. Hierdie terme verwys na die voortdurende stryd tussen die lewensdrif en die dryfveer vir vernietiging, wat hy as 
die middelpunt van die ontwikkeling van die beskawing en die stryd om bestaan,   beskou het.

In Eros / Thanatos vind Wildenboer inspirasie in haar persoonlike verhale, drome en angstigheid, en verbind sy instinktief die innerlike en uiterlike wêrelde, die hede, 
verlede en toekoms. Sy gebruik die collage-medium om kontemporêre vanitases te skep binne die konteks van die Anthropocene-era. 
Die collage-werke is gevul met persoonlike, sowel as mitologiese verwysings. Daar word sterk klem gelê op vertelling en hoe klassieke en kontemporêre verhale 
ons begrip van die verhouding tussen die tegnologieë wat bedoel is om ons te help, en die wêreld waarin ons leef, vorm.

Vanuit die oogpunt van evolusionêre ekologie is ons heelal gevul met kreatiewe en vernietigende energieë. Kernenergie, genetiese ingenieurswese en die 
ontwikkeling van nano-tegnologieë bied geleenthede vir groei en uitbreiding, maar kan ook rampspoedige uitkomste tot gevolg hê.

Mixed-species assemblages III

Handgesnyde beeldhouwerk, analoog collage

85 cm deursnee

R 52 000

Geverfde houtraam (wit)

Mixed-species assemblages VII

Handgesnyde beeldhouwerk, analoog collage

50 cm deursnee

R 28 000

Geverfde houtraam (wit)



Astronomy

Omskepte boek

50 x 25 cm

R 30 000

Houtbedekte aluminium raam

Die omskepte boeke wat in Astronomy 
gebruik is, was oorspronklik deel van 
Wildenboer se uitstalling, Library of the 
Infinitesimally Small and Unimaginably 
Large , ‘n deurlopende projek wat in 2011 
begin is. Die boeke word verwysings, sowel 
as rou materiaal vir haar beeldhouwerke, 
papierinstallasies en digitale animasie. 
Die boeke, sinne, woorde en letters word 
elemente van ‘n nuwe visuele vertelling 
waarin die ou en nuwe vorms saam 
bestaan.

Deur die omskep van boeke en ander 
papier-gebaseerde voorwerpe, is die 
bedoeling om klem te lê op ons verstaan 
van die geskiedenis soos bemiddel deur 
teks of taal en ons begrip van die abstrakte 
terme van die wetenskap deur metafoor.

“The universe (which others call the Library) 
is composed of an indefinite, perhaps 
infinite number of hexagonal galleries.” - 
Jorge Luis Borges, The Library of Babel .

Physics of the 20th Century

Omskepte boek

50 x 25 cm

R 30 000

Houtbedekte aluminium raam

Physics of the 20th Century was oorspronklik 
deel van Wildenboer se uitstalling, Library of 
the Infinitesimally Small and Unimaginably 
Large , 'n deurlopende projek wat in 2011 
begin is. Die boeke word verwysings, sowel 
as rou materiaal vir haar beeldhouwerke, 
papierinstallasies en digitale animasie. 
Die boeke, sinne, woorde en letters word 
elemente van 'n nuwe visuele vertelling 
waarin die ou en nuwe vorms saam 
bestaan.

Deur die omskep van boeke en ander 
papier-gebaseerde voorwerpe, is die 
bedoeling om klem te lê op ons verstaan 
van die geskiedenis soos bemiddel deur 
teks of taal en ons begrip van die abstrakte 
terme van die wetenskap deur metafoor.

“The universe (which others call the Library) 
is composed of an indefinite, perhaps 
infinite number of hexagonal galleries.” - 
Jorge Luis Borges, The Library of Babel.



Classical Atlas 

Omskepte boek

40 x 50 cm

R 40 000

In Kiaat geraam

Requiem 

Omskepte boek

50 x 50 cm

R 40 000

In Kiaat geraam

Oorspronklik deel van Wildenboer se Library of the Infinitesimally Small and Unimaginably 
Large , 'n deurlopende projek wat in 2011 begin is, bestaan Requiem uit boeke wat gevind 
is, veral ou kaarte en atlasse. Die boeke word verwysings, sowel as rou materiaal vir haar 
beeldhouwerke, papierinstallasies en digitale animasie. Die boeke, sinne, woorde en letters 
word elemente van 'n nuwe visuele vertelling waarin die ou en nuwe vorms saam bestaan.

Deur die omskep van boeke en ander papier-gebaseerde voorwerpe, is die bedoeling om 
klem te lê op ons verstaan van die geskiedenis soos bemiddel deur teks of taal en ons 
begrip van die abstrakte terme van die wetenskap deur metafoor.

“The universe (which others call the Library) is composed of an indefinite, perhaps infinite 
number of hexagonal galleries.” - Jorge Luis Borges, The Library of Babel .

Die omskepte boeke wat in Classical Atlas gebruik is, was oorspronklik deel van Wildenboer 
se uitstalling, Library of the Infinitesimally Small and Unimaginably Large , ‘n deurlopende 
projek wat in 2011 begin is. Die boeke word verwysings, sowel as rou materiaal vir haar 
beeldhouwerke, papierinstallasies en digitale animasie. Die boeke, sinne, woorde en letters 
word elemente van ‘n nuwe visuele vertelling waarin die ou en nuwe vorms saam bestaan.

Deur die omskep van boeke en ander papier-gebaseerde voorwerpe, is die bedoeling om 
klem te lê op ons verstaan van die geskiedenis soos bemiddel deur teks of taal en ons 
begrip van die abstrakte terme van die wetenskap deur metafoor.

“The universe (which others call the Library) is composed of an indefinite, perhaps infinite 
number of hexagonal galleries.” - Jorge Luis Borges, The Library of Babel .



Water Thief (Clepsydra am and Clepsydra pm) is 

in 2013 geskep tydens 'n kunstenaars-verblyf op 

die eiland Penang in Maleisië.

Die lugskoot van 'n enorme waterlelie-dam in 

die botaniese tuin is verdeel in 24 panele wat 

die ure van een dag, van een middernag na die 

volgende, aandui, met die middaguur tussen die 

twee sentrale panele.

Clepsydra is die Griekse woord vir waterklok en 

beteken letterlik ‘waterdief’. 'n Clepsydra is enige 

uur waarmee die tyd gemeet word deur die 

gereguleerde vloei van water van een vaartuig 

na 'n ander. Die hoeveelheid word dan gemeet 

en gebruik om tyd te merk. Waterklokke is een 

van die oudste meetinstrumente vir tyd.

Hierdie werk is gesentreer om die ritueel-

tema van water, ons ingewikkelde verbintenis 

daarmee, en hoe dit 'n groot aantal lewensvorme 

op 'n makro- sowel as mikrovlak aan mekaar 

verbind, in die fisiese en metafisiese wêreld.

Water Thief (Clepsydra am 
and Clepsydra pm)

Fotokomposiet gemonteer 
op Diasec

59.4 x 500 cm

R 180 000

Argief-Diasec montering

(aluminiumsteun)



KUNSTENAARSBIOGRAFIE

Wildenboer werk op ’n interdissiplinêre wyse, en gebruik gevonde boeke en rou materiaal vir beeldhouwerke, collage, 
papier-installasies en digitale animasie. Deur ’n kombinasie van analoë en digitale prosesse skep sy werk wat ondersoek 
instel in fenomene soos temporaliteit, fraktale geometrie en die interkonneksie tussen alle lewende organismes.

Wildenboer ontbloot die verwantskap tussen verskeie lewensvorms – vanaf mikroskopies tot massief. Haar hooffokus is 
op omgewingsestetika. Sy beskou dit as iets wat nie slegs ons natuurlike omgewings behels nie, maar as iets wat ook 
betrekking het op ons menslike interaksie met die natuurlike wêreld. 
 
Daar is ’n speelse aspek aan die manier waarop sy een verwysing binne ’n ander verwysing opsluit. Deur mediabeelde en 
inligting uit verskeie bronne saam te voeg, skep Wildenboer alternatiewe werklikhede. Die driedimensionele papierwerke 
weerspieël hoe die mensdom geraak word deur globalisering, ekonomiese oplewings, politieke korrupsie, oorloë, epidemies 
en natuurlike rampe. Die collages bied ’n  bespiegeling oor die moderne menslike lewe en die kwesbaarheid van die 
simbiotiese verwantskap tussen die mens en ekologie – ’n verhouding wat gekenmerk word deur verbruik, vermorsing en ’n 
gevoel van diskonneksie met die natuurlike wêreld.

Wildenboer woon en werk in Kaapstad, Suid-Afrika, waar sy deur die Everard Read Galery verteenwoordig word. Sy het in 
1996 'n BA (Ed)-graad met hoofvakke in Engelse Letterkunde, Sielkunde en Pedagogiek aan die Universiteit van Pretoria 
voltooi, gevolg deur 'n BA in Visuele Kunste van UNISA. In 2007 verwerf sy 'n meestersgraad in Beeldende Kuns (met lof) 
by die Michaelis School of Art aan die Universiteit van Kaapstad. Die titel van haar magistertesis was Present Absence 
/ Absent Presence en die navorsing het gehandel oor aspekte van melancholie, verlies en verlange soos dit deur die 
fotografiese medium vergestalt word.

Van 2009-2016 het Wildenboer gewerk as hoof van die afdeling fotografie aan die CityVarsity College of Creative Arts. In 
2011 is sy genomineer en daarna gekies as een van die top 20 finaliste vir die Sovereign African Art Award waarvoor sy 
die Public Choice-prys ontvang het. Sy het verskeie internasionale kunstenaarsresidensies ontvang, soos die UNESCO-
Aschberg-kunstenaarsresidensie (Jordanië, 2006); die Al-Mahatta-residensie (Palestina, 2009); die Red de Residencias 
Artisticas LOCAL (Colombia, 2011); die Rimbun Dahan-kunstenaarsresidensie (Penang, Maleisië, 2013); L’Atelier Sur Seine 
(Frankryk, 2017); en Hannacc (Spanje, 2018).



EVERARD READ KAAPSTAD

Everard Read, wat oorspronklik in 1913 in Johannesburg gestig is, is die oudste kommersiële galery 
in Suid-Afrika. Everard Read in Kaapstad het in September 1996 sy deure in die V&A Waterfront 
geopen, met die Londense Everard Read Galery wat aan die begin van 2016 bekendgestel is.

Die CIRCA-galery in Kaapstad is in November 2016 onthul (oorkant die bestaande galeryruimte). 
Hierdie toevoeging tot die Everard Read / CIRCA-groep het die galery in Kaapstad in staat gestel 
om sy kapasiteit tot 900m2 te vergroot en sy uitstallingskedule uit te brei tot nog vier formele 
galery-ruimtes en 'n beeldetuin van 50m2. In Desember 2016 het Everard Read Kaapstad 'n 
satellietgalery in Franschhoek geopen.

Dié dinamiese galery poog om die blootstelling en verspreiding van kontemporêre skilderkuns 
en beeldhouwerk aan 'n breë publiek te optimaliseer. Everard Read, 'n belangrike bydraer tot 
die reeds-lewendige kultuurlewe van Suid-Afrika, handhaaf 'n sterk en unieke identiteit. 'n 
Program van solo- en groepuitstallings gaan dikwels gepaard met publikasies wat gevestigde 
kunstenaars sowel as die opkomende jonger geslagte ten toon stel. Terwyl kunstenaars uit die 
Verenigde Koninkryk, Europa, Nigerië en die VSA uitgestal word, behou die galery in sy kern 'n 
indrukwekkende stal van Suid-Afrikaanse kunstenaars.

Die noue dialoog tussen al die Everard Read- en CIRCA-ruimtes verseker dat die galerye selfs 
meer toegang tot die beste skilderye, beeldhouwerke en nuwe media-werke uit die buiteland en 
rondom die subkontinent het. Hulle skakel terselfdertyd met nasionale en internasionale galerye, 
instansies en kunsskoue.

So leef Everard Read sy ambisie uit om plaaslike en internasionale talent te koester en om 
openbare en private versamelaars regoor die wêreld te adviseer.



Karoo Stories
KUNSTENAARS

Maryna Cotton en Sarel van Staden

OORSIG VAN UITSTALLING 

“As kunstenaars en visuele storievertellers word ons 
geïnspireer en gedryf deur die skeppende gebruik 
van lig – die spreekwoordelike verfkwas vir ons werk. 

Die omslagwerk wat ons onlangs vir die 
internasionale edisie van National Geographic 
gedoen het, asook die samewerking met Coenie de 
Villiers en Deon Meyer vir Karoo Suite 2: Karoonagte , 
het ons weereens die geleentheid gegee om ons 
visier te rig op die volmaakte skilderdoek: ons 
geliefde Karoo, die maan en die sterre. 

Hierdie versameling verken en belig die dikwels 
skugter vorme, teksture en stories van die oeroue 
Karoo-landskap.”



Sarel van Staden & Maryna Cotton

MeerKat 

2018

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 120 cm

Edisie van 10

R 4 775 | Ongeraam

R 7 100 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Die kunstenaars het oor baie jare heen 
die vordering met die konstruksie van 
die Square Kilometre Array in die Karoo 
afgeneem. Dit het gelei tot ‘n opdrag vir 
National Geographic in 2018 en uiteindelik 
‘n voorbladfoto van die tydskrif National 
Geographic. Hierdie afbeelding is ‘n stiksel 
van nege beelde. Die MeerKAT-antennes 
is met klein LED-ligte verlig.

“MeerKAT has 64 radio antennas spread 
over 8 km2 in the Northern Cape. It is the 
most sensitive telescope of its kind in the 
world and is a precursor to the Square 
Kilometre Array (SKA) radio telescope.” - 
Brits in die Daily Maverick, 2019

Ligging: Naby Carnarvon in die Groot 
Karoo



Maryna Cotton

Verwagting 

2016

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 10

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Maryna Cotton

Verenig 

2015

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 10

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Ondanks sy groot oop ruimtes en uitgestrektheid is die Groot Karoo vol stories. Die simboliek van ‘n hoë, eensame 

kokerboom, in afwagting van die belofte van reën, weerklink by die mense van die Karoo. Die verhaal van hiérdie 

boom het kort nadat die foto geneem is, ‘n nuwe draai geneem. Dit deel nou sy ruimte met MeerKAT se 64 

skottelantennes. Ligging: Naby Carnarvon in die Groot Karoo.

Maanlig openbaar die vorms en teksture van die Karoo-landskap, terwyl die lig aangewend deur die fotograaf as ‘n 

verfkwas gebruik word om die teksture van die ou pylkokerbome te belig. Op hierdie plek word tyd maklik as staties 

en antiek beleef, maar tog gee die suidelike hemelpool en die draai daar rondom, die verhaal van tyd wat wel 

verbygaan. Ligging: Naby Carnarvon in die Groot Karoo.

Sarel van Staden

Sirius 

2017

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Sarel van Staden

Geanker 

2016

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Die Suiderkruis en die ander sterre van die Melkweg wys die verloop van tyd. Hierdie kunswerke het die temabeeld 

geword vir die samewerkende produksie deur Coenie de Villiers en Deon Meyer, Karoo Suite 2: Karoonagte , beplan 

vir die KKNK2020-program. Ligging: Groot Karoo.

Heiningpale, of die herfinansiering van heinings wat lankal vergete is, vorm ‘n groot deel van Karoo-landskappe. 

Hulle is standvastig en gehard, in moeilike, droë toestande - simbolies van die mense van die Karoo. 

Ligging: Naby Carnarvon in die Groot Karoo.



Maryna Cotton

Besieling 

2019

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Sarel van Staden

Padlangs 

2016

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 10

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Karoo-landskappe spreek tot ‘n mens se siel en bring ‘n gevoel van innerlike vrede. Witgewaste plaasgeboue in 

teenstelling met die warm, ryk Karoo-kleurpallet en met maanlig gebad: ‘n perfekte Karoo-prentjie.

Ligging: Kareeboom in die Hantam Karoo.

Die Karoo-landskap is bekend vir sy inheemse kokerbome. Die pylkokerboom, wat bekend staan as choje vir die 

inheemse San-bevolking, kry sy algemene naam van die San-praktyk om die buisvormige takke van die boom uit te 

hol om pylkokers te vorm.

Ligging: Groot Karoo.

Sarel van Staden

Gesigseinder 

2016

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Sarel van Staden

Vooruitsig 

2017

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

“Diegene wat die Karoo liefhet, sal diep geraak word deur die werk van Maryna Cotton en Sarel van Staden. My 

ontmoeting met hul werk was aangrypend, ontroerend - dit het my opnuut na my geliefde Karoo laat kyk. Ons is 

geseënd dat hulle bereid was om hierdie kreatiewe reis saam met ons aan te pak.” - Coenie de Villiers 

Ligging: Groot Karoo.

Die uitsig vanaf enige Karoo-stoep vertel verhale van hoop en verwagting, ook van ontnugtering en soms 

desperaatheid. Verby hierdie hek op Kareeboom in die Hantam Karoo bring die vroeë oggend die belofte van reën.

Ligging: Kareeboom in die Hantam Karoo.



Sarel van Staden

Aandstond 

2019

Digitale fotografie, ligskildery

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

Maryna Cotton

Stargate 

2019

Giclée-kunsdruk op 100% Ilford katoenvod 

55 x 73.3 cm 

Edisie van 7

R 4 150 | Ongeraam

R 6 375 | Geraam

Kiaat boksraam, wit montering, drywend

“Astrofotografie is ‘n besondere kuns. En om dit op internasionale standaard te doen en deur die National 

Geographic tydskrif aanvaar te word, is ‘n seldsame prestasie. Maryna Cotton en Sarel van Staden is ‘n Suid-

Afrikaanse fotografie-span wat dit met groot sukses behaal het. Hulle werk slaan my asem weg.” - Deon Meyer

Ligging: Gannabos in die Hantam Karoo.

In die sterre van San, is die Melkweg geskep deur ‘n meisie wat ‘n handvol as uit die vuur opgaar en dit in die lug 

opgooi. Dit maak ‘n gloeiende paadjie waarlangs mense die roete kon sien om snags terug te keer huis toe.

Ligging: Groot Karoo.

PROFIEL VAN KUNSTENAARS 

Die bekroonde fotograaf-duo, Sarel van Staden en Maryna 
Cotton, deel nie net ‘n passie vir fotografie nie, maar ook 
‘n groot liefde vir die Karoo. As kunstenaars en visuele 
storievertellers word hulle geïnspireer deur die kreatiewe 
gebruik van lig in hul fotografie.

Hulle kreatiewe ligskilderye van die Square Kilometre Array 
naby Carnarvon is deur National Geographic raakgesien en 
die duo kon National Geographic-omslae in 18 lande tot hul 
steeds-groeiende lys omslae publiseer.
Beide Van Staden en Cotton se passie vir mense en hul 
gretigheid om hul kennis te deel, maak van hulle nie net 
baie geliefde dosente in die klaskamer nie, maar ook 
besoekende sprekers by fotografieklubs en -werksessies.

Die Karoo Stories-reeks is die resultaat van vele roadtrips 
deur die Karoo en vele nagte se fotografie onder die 
skouspelagtige Karoo-sterrehemel.



#CreativeChange
KUNSTENAARS

Mpumelelo Pro Thusi, Olivier,  
Vincent Osemwegie, Janko de Beer 
Jaco Kruger, Nanette Ranger en 
Owen Claassen

OORSIG VAN UITSTALLING 

Verander die wêreld met kreatiewe denke met een ged-
agte op ’n slag. Bly naby aan Moeder Natuur en luister 
aandagtig en sy sal jou lei. Maak gebruik van wat sy jou 
bied, en let op na dít waarvan sy nie hou nie. Om ver-
bruik te verminder, te hergebruik en te hersirkuleer moet 
jou leuse in die lewe wees. Help haar om asem te haal. 
Hou vas aan jou wortels terwyl jy leer hoe om jou vlerke 
te sprei, en jy sal die weg vind.

KURATOR

Madeleine Beyers

INSTANSIE

MAD Leadership Foundation



JANKO DE BEER is lief vir die oseaan, die berge en die bosveld en bring graag tyd in die buitelug deur 
om te stap en branderplank te ry. Sy artistieke proses vind sy oorsprong in die natuur.

De Beer beskou tyd wat in die buitelug deurgebring word as een van die beste invloede op sy werk, 
omdat dit nodig is vir die gees om nuwe dinge te sien, as dit nuwe dinge wil skep.

Janko de Beer

Untitled No 5

Gemengde media op uitgerekte skilderdoek

110 x 110 cm

R 55 000

Janko de Beer

Untitled No 9

Gemengde media op 
uitgerekte skilderdoek

110 x 160 cm

R 70 000

Janko de Beer

Untitled No 12

Gemengde media op 
uitgerekte skilderdoek

110 x 160 cm

R 70 000

OLIVIER glo dat baie persoonlike eienskappe in ons jonger jare gevorm word, en om 
hierdie rede keer sy terug na haar skooljare met die skepping van hierdie twee werke.

Sy verwoord haar kuns deur middel van collage, en getrou aan hierdie medium, 
gebruik sy nooit ‘n druppel verf om haar stories te vertel nie.

In haar bydrae tot hierdie uitstalling maak sy gebruik van ‘n ou skoolfoto, en een van 
haar op koshuis om die menslike behoefte aan ‘n gemeenskap of groep uit te beeld. 
‘n Behoefte daaraan om deel van ‘n groter eenheid te wees.

In Kids are so wise word volwasse gesigte op die lywe van die skoolkinders geplaas 
om die kinders se inherente wysheid te simboliseer.

Olivier

Kids are so 
wise

Collage

130 x 165 cm

VERKOOP

Olivier

Boarding school

Collage

95 x 125 cm

R 56 250



Owen Claassen

Balloon Girl

Herwinde staal

46 x 10.5 x 10.5 cm 

Veranderlike edisie van 15

R 5 800

Owen Claassen

Grounded

Herwinde staal

100 x 45 x 37 cm

Veranderlike edisie van 10

R 24 800

OWEN CLAASSEN is in Zoar, in die Klein Karoo 

gebore, waar hy steeds woon en werk. Sedert 

sy vroeë kinderjare was hy baie kreatief en het 

hy speelgoedmotors vir sy vriende gemaak uit 

skrootmetaal en draad. Dit is hier waar hy sy 

belangstelling in sweiswerk ontdek het.

Claassen het vir verskillende sweisondernemings 

gewerk en in sy vrye tyd metaalbeeldjies, 

kershouers en bedlampe gemaak, waarin temas uit 

sy kulturele agtergrond vasgevang is. Sy werk het 

‘n volksmond klem en beeld die lewe op die Karoo-

platteland pragtig uit.

Hierdie werk van Owen Claassen, vervaardig uit 

herwinde staal, gee uitdrukking aan die onskuldige 

vreugde van 'n kind wat in 'n boom swaai, onbewus 

van die stryd wat volwassenes in die gesig staar om 

dit gegrond te hou.

Claassen vang op ’n kundige wyse emosie in sy 

beeldhouwerke vas en werp lig op die innerlike 

konflik om te geniet wat Moeder Aarde vir ons gee, 

sonder om die grondslag daarvan te verloor en aan 

haar wortels vas te hou.

Nanette Ranger

Eco Warrior

Koue marmerhars

45 x 35 x 15 cm

R 5 750

Nanette Ranger

Nature Contemplation

Koue marmerhars

40 x 15 x 15 cm

R 5 750

Nanette Ranger

Seated Icarus

Koue marmer, sagte staal en 
koperdraad

32 x 35 x 15 cm

R 5 750

Vir NANETTE RANGER is kuns 'n verrykende lens wat die fisieke en metafisiese ervaring van die wêreld 
vir sowel die kunstenaar as die kyker versterk.

Ranger word visueel en konseptueel geïnspireer deur die wêreld rondom haar en vermeng natuurlike 
teksture en materiale met haar liefde vir die menslike vorm. Haar werk poog om die metafisiese krag 
wat verkry word uit die persoonlike oorgawe aan die natuurlike wêreld, te ondersoek en na te dink. 
Dit oorweeg die dualiteit van hierdie verbintenis en die moontlikheid wat dit bied om weer met 'n 
intrinsieke self te verbind.



Jaco Kruger

Proof of Residence

Brons en patina

Edisie 4 van 8

40 x 30 x 20 cm

R 45 460

Vincent Osemwegie

The Protector

Gemengde media op perspex

106 x 156 x 5 cm

R 41 350 
In swart geraam

“Ek het grootgeword met kuns. My 

pa het van jongs af ’n liefde vir 

beeldhouwerk in my gekweek. Sy 

liefdesverhouding met brons het my 

geïnspireer om my eie werk te skep. 

” - JACO KRUGER

Hierdie stuk praat oor die migrasie 

van vlugtelinge na Europa en 

laat hoor die lot van miljoene 

ontheemdes in Suider-Afrika en hul 

stryd om 'n gevoel van behoort.

VINCENT OSEMWEGIE is in 1977 in Nigerië gebore en het aan 

die Universiteit van Benin, Kuns studeer. Sedert 2009 noem hy 

Suid-Afrika sy tuiste.

Osemwegie se The Protector is ‘n verklaring van instemming 

met die derde wet van Newton: “Vir elke aksie is daar ‘n gelyke 

en teenoorgestelde reaksie”. Menslike aktiwiteite beïnvloed 

die natuurlike omgewing direk en indirek. Dit word uitgebeeld 

deur die 15de-eeuse markvrou, Emotan, met twee items, een 

in elke hand. In haar regter hand is ‘n herbruikbare, geweefde 

raffia-mandjie, simbolies vir die goeie wat ons vir ons 

omgewing kan doen, en daarenteen, in haar linker hand, ‘n 

weggooibare plastieksak.

Volksoorleweringe vertel dat Emotan die Ou Benin-koninkryk 

beskerm het deur die Oba (die Benin-koning) se lewe te red. 

Sy is hiervoor verheerlik en ’n boom is tot haar eer geplant.

Mpumelelo Pro Thusi

No Longer at Ease

Herwinde plastiek en 
moederborde

120 x 120 x 5 cm

R 41 350

MPUMELELO PRO THUSI is ‘n talentvolle en 
veelsydige kunstenaar wat detail vaslê deur 
herwinde plastiek, blikkies, emalje en ander 
herwinde voorwerpe te smelt om sy unieke 
werke, ryk aan tekstuur, te skep.

In No Longer at Ease beklemtoon Thusi dat 
die waarheid, suiwer en onbesmet, ons nooit 
gemaklik sal laat voel nie. Om die ware 
self in die gesig te staar en die doel van ‘n 
mens se bestaan te ontdek, is waarskynlik 
die belangrikste aspek van die lewe. 
Hierdie selfrealisering vereis dat die harde 
werklikhede van die lewe aanvaar moet 
word sodat ons daardeur kan groei. Gemak 
het nog nooit sukses tot gevolg gehad nie, 
en ‘n gemaklike lewe is maar ’n vlietende 
oomblik.

In hierdie werk word die onderwerp 
waargeneem deur ‘n weerspieëling van 
haarself. ‘n Erkenning, wat die lewe en sy 
ervarings meebring, dat sy moet groei en 
die ongemaklike realiteite van die lewe in 
die gesig moet staar ... No Longer at Ease.

KURATOR BIOGRAFIE

Madeleine Beyers is die senior 
koördineerder vir funksies by Make A 
Difference Leadership Foundation en 
is verantwoordelik vir die bymekaar 
bring en insameling van alle kuns vir hul 
nasionale en internasionale veilings.



Sedert die ontstaan   van Make A Difference 

Leadership Foundation (MAD Leadership Foundation) 

in 2003 het Francois Pienaar, stigter en voorsitter, 

die inspirerende visie gehad om opvoedkundige 

geleenthede te skep vir skoliere met leierskap-

potensiaal wat ekonomiese en ander hindernisse in 

die gesig staar.

MAD Leadership Foundation verseker dat 

beursontvangers nie net akademies slaag nie, maar 

persoonlike sukses behaal en positiewe sosiale 

betrokkenheidseienskappe openbaar. Deur die 

ondersteuning wat hulle aan hul skoliere bied, vorm 

MAD Leadership Foundation individue wat weer in 

Suid-Afrika gaan belê en wat positiewe verandering 

verseker.

As deel van hul fondsinsamelingsaktiwiteite bied 

MAD Leadership Foundation met trots 'n platform vir 

sowel gevestigde as opkomende kunstenaars, waar 

hulle hul werk nie net plaaslik nie, maar ook op 'n 

internasionale vlak vertoon.

Die doel van die stigting is om 1 000 skoliere in 

hierdie program te befonds. Met ondersteuning in 

die vorm van maandelikse skenkings, vrygewige 

veilingbieërs, skolierborge of vrywillige mentors, kan 

die publiek ’n verskil maak.

Besoek www.madleadership.org vir meer inligting 

oor die beursprogram, of kontak die span op info@

madleadership.org.



Needle and 
Thread
KUNSTENAAR

Strijdom van der Merwe

OORSIG VAN  INSTALLASIE

Met die toenemende ekologiese 
veranderings, roep die planeet na die 
mensdom om weer daarmee in verbinding 
te tree. Die naald en garing, op die oog af 
’n eenvoudige uitvindsel, word hier gebruik 
om die menslike element uit te beeld. Dit 
roep na die mensdom om die wonde wat 
aan die aarde toegedien is, te herstel. Die 
kyker kan hulself verbeel dat hul die aarde 
met deernis weer heelmaak.



Strijdom van der Merwe 

Needle and Thread 

Vlekvrye staal en neon koord 

250 x 250 x 45 cm

R 75 000

In samewerking met 
Melanie van der Merwe.

Soos uitgestal by die Spier Light Art Festival 
in 2020.

Needle and Thread vorm deel van die 

landskap soos wat dit insmelt met die 

natuurlike omgewing. Wanneer jy deur die 

tuin loop, kan jy nie anders as om die helder, 

neon-rooi garing te sien, wat jou aandag 

trek nie. 

Soos wat jy nader aan die werk beweeg, 

word jy bewus van ’n groot naald van 

vlekvrye staal wat steke in die aarde gemaak 

het. Waar jy voor die werk staan, word jy 

gekonfronteer deur ’n lang en diep litteken 

wat op die aarde gemaak is. Daarna word 

jy bewus van die rooi draad se deurlopende 

sirkelpatrone wat deur die litteken steek, in ’n 

poging om die wond te genees. Wat vroeër 'n 

helder gloeiende lig in die verte was, het nou 

'n bewustheid van die omgewingsverklaring 

geword. Die samesmelting van die aarde 

is 'n visuele, artistieke interpretasie wat die 

waarnemer oproep om die littekens wat ons 

op die aarde toegedien het, te genees.  



PROFIEL VAN KUNSTENAAR 

Strijdom van der Merwe het op ’n plaas aan die buitewyke van 

Johannesburg grootgeword. In 1984 verwerf hy sy graad in Kuns 

aan die Universiteit van Stellenbosch en sit sy studies aan die 

Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Nederland voort, waar hy 

drukkuns studeer. Daarna het hy argitektuur en ontwerp in Praag, 

Tsjeggië en by die Kent Institute of Art & Design in Canterbury, 

Engeland studeer. Hy werk sedert 1996 voltyds as kunstenaar. 

As landkunstenaar gebruik hy materiaal wat deur die gekose 

area verskaf word. Sy beelde neem vorm aan in verhouding 

met die landskap. In die proses werk hy met die natuurlike 

wêreld deur sand, water, hout, rotse, ens. te gebruik. Hy vorm 

hierdie elemente wat met hul omgewing in wisselwerking is, 

en verander dit totdat dit uiteindelik vernietig word. Hy let op 

die gebrokenheid van skoonheid, maar betreur nie die einde 

daarvan nie. Wat oorbly is 'n fotografiese beeld, 'n fragment van 

tyd en uiteindelik die verbeelding. Terwyl 'n visuele opname al is 

wat oorbly, laat hy ook 'n herinnering agter aan die kapasiteit, 

hoe swak dit ook al is, van 'n individu om die heelal te verander 

deur die onophoudelike verandering van die natuur te omhels, 

aktief daartoe by te dra en sodoende die uitkoms te verfraai.  

Van der Merwe is aan die voorpunt van omgewingskuns en skep werk wat ooreenstem 

met die peinsende stilte wat in die natuur gevind word. ’n Sjamaanse verband met die 

patrone en gees van die natuurlike wêreld word in sy werk geopenbaar. Hierdie eerbied vir 

die omgewing is dikwels speels en humoristies en verheug hom oor die manier waarop hy 

eenvoudige manipulasies van materiale gebruik om iets heel onverwags te skep. 

Van der Merwe het in 2007 die Pollock-Krasner Foundation Beurs ontvang en in 2008 ontvang 

hy die Erepenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Kuns en Wetenskap. Hy word ook 

genomineer vir die Daimler Chrysler Toekenning vir Beeldhouwerk in Openbare Spasies. 

Uitstallings en opdragwerke op uitnodiging is a deur hom gedoen in Suid-Korea, Turkye, 

België, Frankryk, Swede, Litoue, Japan, Australië en Italië. Van der Merwe het reeds wyd 

uitgestal met van sy werke in talle private en openbare versamelings, plaaslik en in die 

buiteland. 

Vir meer inligting oor Van der Merwe, besoek www.strijdom.co.za.



Nesting
KUNSTENAAR

Usha Seejarim

OORSIG VAN INSTALLASIE 

Seerjarim se installasie is geskep uit die koppe van 
grasbesems wat uitgestal word as ’n versameling van 
perdebyneste of openinge wat dui op huise, nessies 
of blyplekke, terwyl dit ook verwys na die kuns van 
handgemaakte besems. 

Hoewel haar werk gewoonlik aspekte van arbeid en 
huislikheid deur die gebruik van huishoudelike items 
verken, lewer Nesting ook kommentaar op die konsep 
van die menslike huis binne die konteks van die groter 
ekostelsel.  

INSTANSIE

SMAC Gallery



Kyk op. Deur die smal stel trappe is nessies, gebou uit 
presies-gesnyde grasbondels, al wat jy kan sien.  

Soos wat jy deur hierdie dig gevulde gang met die 
trappe opklim, voel jy terselfdertyd aangetrek tot die 
neste - wat oënskynlik vermeerder met elke tree - 
maar ook belemmer deur die manier waarop hulle jou 
ruimte binnedring en jou om hulle dwing.

Hierdie indringing van ruimte is wat jou van aangesig 
tot aangesig met die nes-trosse bring en op nabye 
ondersoek, vind jy dat die nessies uit die koppe van 
grasbesems bestaan. Met die versigtige beweging van 
jou liggaam deur hierdie formasies van neste, vermy jy 
die hindernisse wat dit in jou pad skep en jy vind dat jy 
wonder of dit nie, in werklikheid, jou teenwoordigheid 
is wat die rustige nessies hinder nie. 

As jy die boonste trap bereik, groet ’n vertrek met 
’n hoë plafon jou - jy het die middelpunt van die 
spelonk betree. Jy word gegroet deur ’n massiewe 
versameling grasnessies, saamgebondel in trosse 
wat patrone vorm en die mure reg rondom jou 
bedek. Jy beweeg vrylik rond en ondersoek noukeurig 
dié bekleedsel wat die saal oortrek soos ’n pelsjas. 
Hierdie rare verskynsel, die skoonheid in die eenvoud, 
dog veelvuldigheid daarvan, omvou jou in die warm 
aromas van gedroogte gras. 

Dit laat jou swewend tussen twee wêrelde: Verwonder 
oor die fonds van so ’n skatkamer; en verdiep in ’n 
gewaarwording van die noodsaaklikheid van die 
veiligheid wat hierdie nessies voorstel as natuurlike 
tuistes.

FOTOGRAAF

Zivanai Matangi

Soos oorspronklik 
uitgestal by The 
Centre of the Less 
Good Idea.

Usha Seejarim

Nesting

Grasbesems en draad op 
metaalraam

± 90 x 45 x 55 cm per nes

R 805 000 | Installasie

POA | Individuele neste



KUNSTENAARSBIOGRAFIE

Usha Seejarim is bekend vir die omskep van alledaagse en 
huishoudelike voorwerpe na kunswerke wat soms speels, 
soms ernstig en soms imposant, maar nooit alledaags is 
nie. 

Haar werk het ’n onmiskenbare Dadaïstiese-invloed in 
die gebruik van algemene materiale soos knipspelde, 
wasgoedpennetjies, strykysters en besems. Haar 
samestellings spreek tot temas van tyd, kans, ruimte en 
verplasing. 

Seejarim is in 1974 in Bethal, Suid-Afrika gebore. Sy woon en 
werk tans in Johannesburg, waar sy ook haar B-Tech-graad 
in die kunste van die Universiteit van Johannesburg verwerf 
het in 1999, en in 2008 ’n meestersgraad in die kunste van 
die Universiteit van die Witwatersrand (WITS) in 2008. 

In 2018 ontvang sy die SCAC Marestaing & The Secular Solidarity Association 
Sculpture-toekenning by die Dakar Biennale in Dakar, Senegal, met die hoogtepunt 
van ’n twee-maande  inwoning by SCAC Marestaing in Montesquieu-Volvestre, 
Frankryk in 2019. Hier bied sy haar eerste solo-uitstalling, Un balai, pourquoi pas 
une balai aan. Sy bied ook in 2019 ’n solo-uitstalling getiteld Transgressing Power 
by SMAC Galery in Johannesburg, Suid-Afrika, aan. 

Seejarim het al vele publieke opdragte voltooi, waaronder die publieke portret vir 
Nelson Mandela se begrafnis in Qunu, Suid-Afrika, in 2013; Figures Representing 
Articles From The Freedom Charter in 2008 in Soweto, Suid-Afrika; en ’n kunswerk 
vir die vooraansig van die South African Chancery in Addis Ababa, Etiopië in 2008.

Seejarim het begin met die produksie van ’n grootskaalse, plekspesifieke kunswerk 
om bekendgestel te word by Burning Man in Nevada, VSA, sowel as by 1-54 
Contemporary African Art Fair, Londen, Brittanje. Sy sal ook haar solo-uitstalling by 
Witte de With Centre for Contemporary Arts, in Rotterdam, Nederland bekendstel 
hierdie jaar. 

Seejarim se werk maak deel uit van twee groepsuitstallings: Matereality, by Iziko 
South African National Gallery, en A Show of Solidarity by SMAC Galery, albei in 
Kaapstad, Suid-Afrika.

SMAC Galery is in 2007 in Stellenbosch, Suid-Afrika gestig. Sedert 
sy ontstaan, fokus SMAC op die bekendstelling van werke van 
opkomende en mid-loopbaan Suid-Afrikaanse kunstenaars, sowel 
as gevestigde internasionale kunstenaars. Die galery het in 2014 
uitgebrei na sy huidige vlagskip-ligging in Woodstock, Kaapstad 
en open ’n derde spasie in Johannesburg in 2016. 

Buiten die kontemporêre program, bied die galery gereeld 
grootskaalse geskiedkundige uitstallings en projekte aan, wat ’n 
kritiese herevaluasie van Suid-Afrikaanse kunsgeskiedenis binne 
’n globale dialoog bied. SMAC se deelname aan kunsskoue sluit in: 
The Armory Show, artmonte-carlo, Artissima, Art Brussels en Miart.



Kicking up Dust
KUNSTENAARS

Colin Meyer, Earlyn Cloud en Zietske Saaiman

OORSIG VAN UITSTALLING 

Drie kunstenaars van Oudtshoorn, wat verlede jaar 
deel van Absa se mentorprogram was, bring in Kicking 
up Dust ’n uitstalling byeen wat ’n emosionele en 
sensoriese reaksie op die gevolge en die belewenisse 
van die droogte in die Klein Karoo is. 

Dit is in wese reeds ’n droë landskap wat 
deursettingsvermoë en volharding van die 
landbougemeenskap verg, wat grootliks bydra tot ’n 
volhoubare ekonomie in die plaaslike omgewing. 

Elke Oudtshoorniet se lewe is verweef met wat die 
omgewing bied. Met die lang droogte wat die gebied 
teister, maak die kunstenaars gebruik van verskeie 
tekentegnieke en materiaal uit die onmiddellike 
omgewing om ’n gemeenskaplike reaksie uit te lok. Maar 
die plaaslike is ook deel van die globale prentjie van 
hoe klimaatsverandering almal raak.  

KURATORS

Tlotlo Lobelo en Dr. Paul Bayliss

INSTANSIE

Absa Galery



Earlyn Cloud

Nurture

Houtskool en grafiet

100 x 70 cm

R 12 500

In swart geraam.

Earlyn Cloud

Time

Houtskool en grafiet

70 x 100 cm

R 12 500

In swart geraam.

Earlyn Cloud

Unite

Houtskool en grafiet

70 x 100 cm

R 12 500

In swart geraam.

Earlyn Cloud

Acceptance

Houtskool en grafiet

70 x 100 cm

R 12 500

In swart geraam.



Earlyn Cloud

Prayer 1

Houtskool en grafiet

70 x 100 cm

R 12 500

In swart geraam.

Earlyn Cloud

Prayer 3

Houtskool en grafiet

70 x 100 cm

R 12 500

In swart geraam.

Earlyn Cloud

Prayer 2

Houtskool en grafiet

100 x 70 cm

R 12 500

In swart geraam.



KUNSTENAARSBIOGRAFIE 

Deur 'n reeks tekeninge vang Cloud 
die impak van die droogte op die 
omgewing en die gemeenskap van 
Oudtshoorn vas. Die beelde van 
hande het beduidende betekenis. 
Deur die hande van plaaslike boere, 
hul gesinne en werkers te wys, 
beklemtoon hy die belangrike rol wat 
hande in ons daaglikse lewens speel.

Met naby komposisies, hiperrealistiese detail en die strukture van houtskool 
en grafiet, ontlok Cloud 'n emosionele reaksie van die kyker, terwyl hy mense 
se denke en perspektiewe oor die impak van die droogte verbreed. Hierdie 
impak lei tot 'n gevoel van verlies, die verlies van die genot, oorvloed en 
ontspanning van water, en fokus eerder op die prioriteit om water, wat alle 
lewe, sake en gemeenskappe onderhou, te bewaar.

Deur die voorstelling van hande, streef Cloud daarna om 'n gevoel van hoop 
te bereik, ’n gevoel van byeenkom, om saam te bid en saam te verduur.
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Colin Meyer

Circle of Life

Pen

150 x 150 cm

VERKOOP

In swart geraam.

Colin Meyer

Dwindle

Pen

150 x 150 cm

R 12 500

In swart geraam.

Colin Meyer

Minutes to midnight

Pen 

150 x 150 cm

R 12 500

In swart geraam.

Colin Meyer

Raindance

Pen 

150 x 150 cm

R 12 500

In swart geraam.



PROFIEL VAN KUNSTENAAR 

Meyer sien die omgewing sterf en 
verander van ‘n ekosisteem vol lewe 
en oorvloed na een van verval en 
skaarsheid. Van swembaddens wat 
gesluit word en waterbeperkings 
tot die dalende watervlakke van die 
Raubenheimerdam - Oudtshoorn is 
stadig besig om van dors te sterf.

Die droogte beïnvloed nie net vir ons nie, maar ook alle lewende wesens, 
diere en plante. Boere verloor hul bestaansrede. Bobbejane moet aas en 
uit desperaatheid soutwater drink.

Meyer se mandalas demonstreer visueel hoe die droogte die voortbestaan 
van alle lewende wesens beïnvloed. Die mandalas wys die transformasie 
van lewe na die dood. Maar dit wys ook die moontlikheid dat die lewe kan 
terugkeer as ons ons hulpbronne bestuur en werk aan die herstel van ons 
omgewing.
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Vervormde en gesmelte Perspex-velle 
word opgehang en van bo af met 'n 
koue lig geskyn. Dit skep die illusie van 
water, gevries in tyd. Onder dit hang 
plantfragmente met sout aangepak 
wat op die bodem van 'n opgedroogde 
dam gevind is. Die sout het die plante 
gefossiliseer en pragtige oorblyfsels 
agtergelaat wat soos die delikate 
bene van misterieuse ander-wêreldse 
wesens lyk. As hulle saggies in 'n briesie 
beweeg, skep hulle die beeld van 
hierdie wesens wat in 'n swermagtige 
vorming swem. Onder die Perspex 
en sout, vorm gebarste modder die 
bodem van hierdie onderwater toneel. 
Dit is droog en wankelend, en dui op 
die hardheid van die droogte, maar dit 
word hier verdrink deur 'n gesimuleerde 
watermassa.

Zietske Saaiman

salt the earth

Perspex, soutfragmente en 
modder

18 Perspex-velle en gebarste 
modderoppervlak

Afmetings wissel



Sewe reënmeters gevul met sout 
hang in ‘n ry. Die bodem van elk 
word oopgemaak, sodat die sout in 
geleidelike stroompies kan uitloop 
en hope op die grond skep. Die 
soutstrome skep ‘n geluid van reën, 
terwyl die installasie ook die gevoel 
skep dat sand deur ‘n uurglas val en 
tyd uitstort. Die hope word saggies 
geroer deur twee waaiers wat op ‘n 
afstand geplaas word, en mettertyd 
vorm die sout golwende rye, nie 
in teenstelling met die golfagtige 
formasies wat op ‘n rivieroewer of 
die strand by laagwater voorkom nie. 
Stadig maar seker rimpel die soutgolwe 
na die gebarste modderoppervlak 
van die Perspex-installasie. Wind, sout 
en stof vergader en dit hang in die 
lug, want ‘n mens kan net hoop op ‘n 
druppel water.

Zietske Saaiman

times rain

Reënmeters en sout

7 Reënmeters met beligting

Afmetings wissel



Zietske Saaiman

Landscape Abraded I

Metaal waaier

Afmetings wissel

R 6 000

Zietske Saaiman

Landscape Abraded II

Metaal waaier

Afmetings wissel

R 6 000



PROFIEL VAN KUNSTENAAR 

Die veranderinge wat die droogte op 
Oudtshoorn meegebring het, gaan 
verder as die fisiese veranderinge in 
die landskap. Mense se verhoudings 
met hul omgewing verander omdat 
hulle gedwing word om aan te pas, 
en hul liggame op verskillende 
maniere sin maak van die elemente. 
Die natuurlike balans van wat vroeër 
‘n redelik-harmonieuse bestaan   met 
die natuur was, word verstoot. 

Hierdie installasie is gebou om met die kyker se persepsie van balans 
te speel deur elemente, wat uit die natuur en die mensgemaakte aard 
geneem word, na mekaar toe te gooi, wat die kykers die geleentheid bied 
om deur verskillende vlakke van bewustheid te werk. Hulle word bewus van 
die vreemdheid in die ruimte, alhoewel hulle die droogte wat voorgestel 
word erken; hulle word bewus van hul verhoogde sintuie namate die ruimte 
hul sensoriese bewustheid binnedring. Hulle word bewus van hul ongemak 
en hoe hulle dit met ander kykers in die ruimte deel. 

Passiewe nadenke word versteur, aangesien die ervaring herleef word 
namate hul sensitiewe bewustheid blootgestel word aan die droogte ook 
buite die uitstallingsruimte.

Deur die opbou van ‘n meesleurende omgewing wat die kyker se aandag 
fokus op die self en hul eie ervaring van die ruimte, wakker Saaiman ‘n 
bewustheid aan wat dan tot ‘n omgewingsbewustheid kan lei.

Zi
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ABSA GALERY

Ons kunsgalery is nie ’n konvensionele galery nie. Die kuns wat ons in hierdie ruimte uitstal is 
beide die werke van baanbrekende kunsmeesters, sowel as dié van dinamiese, inspirerende 
en opkomende visuele kunstenaars. Meer as bloot die behoud van die kontinent se kuns 
nalatenskap, is ons daartoe verbind om die werke van jong Afrika-kunstenaars in die kollig te 
plaas en sodoende aan hul potensiaal lewe te gee.

Terwyl die Covid-19-pandemie verander het hoe ons kuns verbruik (die bywoning van 
uitstallings, of besoeke aan kunsgalerye), moet dit nie ’n uitwerking hê op ons ervaring van 
kuns nie. 

Ons wil kuns meer toeganklik maak vir almal. Daarom het ons die Absa Art Hot Spot begin, 'n 
inisiatief waardeur ons regstreekse digitale openinge van die kunsuitstallings in ons galery 
bied. 

Verder het ons met bekende plaaslike kunstenaars saamgewerk om kuns-meesterklasse en 
insiggewende besprekings met vorige Absa L’Atelier-wenkunstenaars te bied.

Kortom kan jy nou, in die gemak van jou eie huis, spog-kunsgeleenthede bywoon.

Kuns is in ons DNA. Alhoewel bankwese nie iets is wat gewoonlik met kuns geassosieer word 
nie, is ons korporatiewe kunsversameling een van die grootste in Afrika en in die top-10 
wêreldwyd. Ons geboue is gevul met kuns uit ons versameling, asook kunswerke spesiaal in 
opdrag vir ons geboue.



Birds of a Feather
KUNSTENAAR

Lisl Barry

OORSIG VAN UITSTALLING 

Die inspirasie vir hierdie werke was toe die kunstenaar 
Lisl Barry by meer as een geleentheid die vlug van 
plastieksakke hoog in die lug vir voëls aangesien het. 
Alhoewel hulle bekoorlik mooi in hul dans was, het die 
besef dat dit eintlik plastieksakke was, dit weer tot haar 
laat deurdring wat die uitwerking is wat ons mense op 
ons omgewing het. Dit strek diep en wyd. En hoe onbe-
wus ons skynbaar is oor die rol wat ons daarin speel. 
Ons is deel van die natuur. Maar ons tree dikwels op 
asof ons apart daarvan is. Los daarvan is.

Hierdie skilderye is ’n visuele heen-en-weer-spel tussen 
’n swerm voëls en ’n swerm plastiek, met die hoop om 
vrae te vra, oor hoe ons ons individuele rolle sien wat 
ons in ons leefstylkeuse speel en hoe ons die natuur uit 
die pad te stamp.



Blues

50 x 80 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 7 200

A taste for life

50 x 80 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 7 200

Sommige van hierdie werke, ’n self-refleksie van ons impak op die natuur en kyk speels na sakke en voëls (watter 

is voëls, watter is sakke en watter sal jy eerder ervaar?), ander is eenvoudig ’n viering van voëls in hulle natuurlike 

omgewing. Soos wat hulle moet wees. Onversteurd, skoon en vry.

Hierdie vaalstrandkiewiete is meesters van kamoeflering in hulle natuurlike habitat op die strand. Hulle gespikkelde 

eiers is perfek gekamoefleer om selfs die mees-geoefende oog te vermy en hulle sal teen ’n hoë spoed hardloop 

om die aandag van ’n potensiële bedreiging weg van hul eiers of kuikens te lok. Al wat jy van die ouers sien, is ’n 

vinnige beweging. Die kuns van verwarring.     

Bird or bag

70 x 110 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 16 250

Dove Tale

110 x 178 x 4.5 cm 

Olie op skilderdoek

R 32 500

Hierdie stuk is ’n verwronge visuele spel op Escher se voël-en-vis-reeks, Sky and Water .

Die negatiewe spasies aan die linkerkant van die skildery, is spieëlbeeld van die voëls in vlug en word gevorm deur 

plastiek in die lug, asook inkopiesakke. ’n Ikoniese stelling op een van ons grootste prestasies as massaverbruikers.

Sommige van hierdie werke, ’n self-refleksie van ons impak op die natuur, kyk speels na sakke en voëls (watter is 

voëls, watter is sakke en watter sal jy eerder ervaar?), ander is eenvoudig ’n viering van voëls in hulle natuurlike 

omgewing. Soos wat hulle moet wees. Onversteurd, skoon en vry.



Feathered gyre

70 x 110 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 16 250

Flushed

70 x 110 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 16 250

Gyres is groot sisteme kringvormige seestrome wat deur globale windpatrone en kragte van die aarde se rotasie 

gevorm word. Miskien simbolies van ons verwaarlosing van die omgewing, het hierdie seestrome die wêreld se 

plastiekvullis en mikroplastiek, wat moeilik is om af te breek, byeengebring en saamgesmelt om ’n draaikolk van 

rommel in ons oseaan te skep. Een plastiek-gyre (daar is vyf) dek ’n beraamde oppervlak van 1,6 miljoen km2, ’n 

area twee keer die grootte van Texas, of drie keer dié van Frankryk. 

Sommige van hierdie werke, ’n self-refleksie van ons impak op die natuur en kyk speels na sakke en voëls (watter 

is voëls, watter is sakke en watter sal jy eerder ervaar?), ander is eenvoudig ’n viering van voëls in hulle natuurlike 

omgewing. Soos wat hulle moet wees. Onversteurd, skoon en vry.

Flight or Plight

110 x 178 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 32 500

More or less

50 x 80 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

VERKOOP

Die inspirasie vir hierdie werke was toe die kunstenaar by meer as een geleentheid die vlug van plastieksakke 

hoog in die lug vir voëls aangesien het. Alhoewel hulle bekoorlik mooi in hul dans was, het die besef dat dit eintlik 

plastieksakke was, dit weer tot haar laat deurdring wat die uitwerking is wat ons mense op ons omgewing het.  

Flight or Plight hou verband met hierdie ervaring. Die stormvoël, ’n migrerende seevoël, was die natuurlike keuse 

om hierdie transformasie van swerms voëls na swerms plastiek uit te beeld, wat deur die wind na die aarde 

gebring word en dan deur riviere in die see gespoeg word. Op ’n afstand lyk die skildery soos ’n swerm voëls, maar 

wanneer dit van naby beskou word, kan die tekstuur van inkopiesakke gesien word, wat aandui dat die meeste 

voëls in die stuk van voël na sak verander het. 

Die naam van hierdie helder watervoëls was die inspirasie vir die denkproses van dié skildery: kleinflamink. Meer 

plastiekvullis, meer voeding- en broei-habitat word vernietig en kleiner hoeveelhede voëls. Meer deurdagte 

menslike aksie, minder (geen) plastiekvullis, meer voëls: meer kleinflaminke. Min of meer. 



Net worth

110 x 178 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

VERKOOP

’n Duikende malgas wat jag vir vis is, wanneer van nader bekyk, geskep uit geknoopte en verlate vislyne en 

-nette. ’n Dodelike koste – nie net vir die visse nie. 

Scatterlings

110 x 178 x 4.5 cm 

Olie op skilderdoek

R 32 500

The Congregation

70 x 110 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 16 250

Sommige van hierdie werke, ’n self-
refleksie van ons impak op die natuur 
en kyk speels na sakke en voëls (watter 
is voëls, watter is sakke en watter sal 
jy eerder ervaar?), ander is eenvoudig 
’n viering van voëls in hulle natuurlike 
omgewing. Soos wat hulle moet wees. 
Onversteurd, skoon en vry.

Sommige van hierdie werke, ’n self-
refleksie van ons impak op die natuur 
en kyk speels na sakke en voëls (watter 
is voëls, watter is sakke en watter sal 
jy eerder ervaar?). Hierdie stuk is ’n 
verbeelding in die toekoms met spasies 
waar voëls eens soliede spasies beslaan 
het – maar nou slegs uitknipsels is wat uit 
die lug hang.  

Skimming the surface

50 x 80 x 4.5 cm 

Olie op skilderdoek

R 7 200

Spirit lines

110 x 178 x 4.5 cm

Olie op skilderdoek

R 32 500

Soos wat die titel voorstel, raak ons maar nog net aan die oppervlak van ons begrip van ons verbruikers-

gedrewe leefstyl. Die rimpeleffek. 

Sommige van hierdie werke, ’n self-refleksie van ons impak op die natuur en kyk speels na sakke en voëls 

(watter is voëls, watter is sakke en watter sal jy eerder ervaar?), ander is eenvoudig ’n viering van voëls in hulle 

natuurlike omgewing. Soos wat hulle moet wees. Onversteurd, skoon en vry.



PROFIEL VAN KUNSTENAAR 

Lisl Barry was oorspronklik ’n grafiese kunste-

gegradueerde van die Kaapstad Tegnikon in 

1991, met Drukkuns en Fotografie as hoofkursusse. 

Sy en haar man, ’n natuurbewaarder, en hulle 

twee jong dogters het vir 23 jaar op ’n afgeleë 

natuurreservaat in die Klein Karoo (Gamkaberg) 

gewoon. Hulle het in 2017 na Oudtshoorn verhuis, 

waar haar studio nou gebaseer is. Hierdie 

leefstyl van verdiep in die natuur wees, het 

’n groot invloed op haar werk en die manier 

waarop sy die wêreld sien, gehad. Sy is passievol 

oor die omgewing en natuurlike lewe.       

Barry het met waterkleure begin verf in 1985 

op die ouderdom van 15 en met olies in 2001. 

Haar agtergrond in grafiese ontwerp (voor 

digitale tegnologie) het die manier waarop 

sy alledaagse tonele rondom haar sien 

gevorm, asook hoe alle aspekte binne-in haar 

komposisies gebruik kan word om emosie te 

ontsluit.  

Sy glo dat kuns, in enige vorm, ’n baie belangrike 

rol speel om ons oë opnuut vir die wêreld om 

ons te open – om alledaagse voorwerpe of 

situasies op ’n manier te sien soos ons dit nog 

nie voorheen ervaar het nie en, spesifiek tot 

haar eie werk, te reflekteer op ons verhouding as 

mens teenoor die omgewing, op ’n plaaslike en 

globale vlak.



The Possibility of a 
Journey 
KUNSTENAAR

Manyaku Mashilo

OORSIG VAN UITSTALLING 

The Possibility of a Journey is ’n reeks intieme, abstrakte 
tekeninge deur die kunstenaar Manyaku Mashilo. Dit plaas ’n 
vraag oor die verhouding wat die figure met hul omgewing het 
– omgewing, tyd en geografie versmelt op die kunstenaarsblad 
met abstrakte lyne in goud en silwer.

Dit is ’n gevoel, ’n stemming en ’n besef van nostalgie wat die 
beeld in die kyker se gedagtes vestig. Vir Mashilo verteenwoordig 
die titels van haar werk werkwoorde, handelinge vir die figure en 
vorms om te volg en te verwerk. Hulle oefen ’n beweging op die 
werk uit met ’n lewenslustige verbinding met die voorouers en 
figure, sowel bekend as onbekend, en die skep van ’n tuiste.

Die lyne en vorme skep ’n voortdurende verhouding met 
topografiese patrone en konstellasies om die dimensies van tyd 
en die verhouding tussen ons perspektiewe en ons visie te meet.

Mashilo se werk opper talle vrae oor die toestand van die huis, 
wat kon voortgeduur het, verlore gegaan het, gebly het of weg is.

KURATOR

Tammy Langtry



Go Sepela Nageng Ya Ditoro I

Ink op tekstuurpapier (triptiek)

29 x 21 cm (x3)

R 6 000 | Ongeraam



Go Sepela Nageng Ya Ditoro II

Ink op tekstuurpapier (triptiek)

29 x 21 cm (x3)

R 6 000 | Ongeraam



“The Anthropocene as a politically infused geology and scientific / popular discourse is just now noticing the 
extinction it has chosen to continually overlook in the making of its modernity and freedom.” - Kathryn Yusoff 
(2019), voorwoord xiii. A Billion Black Anthropocenes or None. 

Yusoff skryf van die Antroposeen as die geologiese era van die mens wat sy land verpolitiseer het om te bou deur 
te verwyder. Sy skryf oor die baie ('n biljoen, om presies te wees) sterftes van swart antroposene, eeue van swart 
lewens en kulture wat in die ontginning van minerale omgekom het.

Mashilo se artistieke wêreld daag hierdie ekstraksionistiese aanspraak op land uit deur die gees van die 
Anthroposeen en die potensiaal daarvan, te laat herleef. Dit definieer die aardse gebied en die moontlikheid van 
kartografie om met verskillende organiese vorms, die voorvaderlike en die geestelike, in verbinding te tree. 

As die afrofuturisme van Sun Ra ons vra om ander wêrelde te ondersoek om herdefiniëring en bevryding te vind, is 
Mashilo se kartografie 'n beroep op droomwêrelde wat ons deur ons land en voorouers ervaar.

“My aim… is to make a narrative that refuses this account of the earth and its subjects as units of economic 
extraction, while launching a conversation about how political geology might look otherwise. The attachment to 
writing with and against a social geology is not to ‘humanise’ geology so much as it is to understand how the 
languages that already reside within it are mobilised as relations of power – and how a different economy of 
description might give rise to a more exacting understanding of geologic materiality that is less deadly.” Yusoff, K. 
(2019).

Hierdie drome is nie ontasbare dele van onbekende wêrelde nie, maar word nuwe vorme van tale wat ons 
verbinding met ons eie mensdom herbou. Dit is ’n gevoel, ’n stemming en ’n besef van nostalgie wat die beeld in 
die kyker se gedagtes vestig. 

Vir Mashilo verteenwoordig die titels van haar werk werkwoorde, handelinge vir die figure en vorms om te volg en 
te verwerk. Hulle oefen ’n beweging op die werk uit met ’n lewenslustige verbinding met die voorouers en figure, 
sowel bekend as onbekend, en die skep van ’n tuiste.

Die lyne en vorme skep ’n voortdurende verhouding met topografiese patrone en konstellasies om die dimensies 
van tyd en die verhouding tussen ons perspektiewe en ons visie te meet.

“A woman is waiting, suspended above the earth in a different gravity.” - Yusoff, K. (2019).

Omdat dit nie deur ’n definitiewe vorm gebind is nie, vorm en skei die lyne, en weerspieël hulle die beweging van 
tyd en energie. Die veelvuldige vorms bestaan dus met en sonder name, geslagte of hiërargiese beskrywingsvorme. 
Die ruimtes word oopgemaak om van nader te kyk na die lyndrade wat as heuwels en valleie gelees kan word. Die 
aardse gebiede fotosintetiseer om hul netwerke te vergroot en te vestig.



Go Sepela Nageng Ya Ditoro III

Ink op tekstuurpapier (triptiek)

29 x 21 cm (x3)

R 6 000 | Ongeraam



Go Sepela Nageng Ya Ditoro IV

Ink op tekstuurpapier (triptiek)

29 x 21 cm (x3)

R 6 000 | Ongeraam



Go Sepela Nageng Ya Ditoro V

Ink op tekstuurpapier (triptiek)

29 x 21 cm (x3)

R 6 000 | Ongeraam



KUNSTENAARSBIOGRAFIE

Manyaku Mashilo is in 1991 in Limpopo, Suid-
Afrika gebore. Sy woon en werk tans in Kaapstad. 
Mashilo is ‘n selfgeleerde multidissiplinêre 
kunstenaar wat met gemengde media en 
papier-gebaseerde tekeninge haar werke 
skep. Portrette, landskappe en inspirasies uit 
kartografie speel ‘n belangrike rol in haar werk.

Mashilo se werke bied ‘n perspektief op 
selfvoorstelling, begeerte, geografie en 
spiritualiteit. Vir Mashilo is dit belangrik om swart 
identiteite en wêrelde met belang, deernis en 
menslikheid te visualiseer en ‘n akkurate argief te 
skep van wie ons is en hoe ons vandag as swart 
liggame geïdentifiseer wil word. Mashilo het ten 
doel om intieme instellings vas te lê en dit as 
‘n poort te gebruik om die kompleksiteite van 
swart bestaan   te besin. Die abstrakte omgewings 
beeld ruimtelike spasies en konstellasies uit, wat 
‘n sameloop van tyd, plek en geskiedenis skep.
 
Mashilo het al regoor Suid-Afrika uitgestal, 
waaronder solo-uitstallings in Breaking 
Bread in 2019 en The New Heritage Museum 
in 2017, albei in Kaapstad. Groepuitstallings 
sluit in She Impressions by die Project Space 
in Johannesburg; Sunday Service by GUS op 
Stellenbosch; The Numbers exhibition by die 
Hazard Galery in Johannesburg in 2018; en La 
Gravitas in die La Provence-galery in Franshoek 
in 2017.

In 2020 bied Mashilo haar mees onlangse werk 
aan by 99 Loop Galery in Kaapstad, Suid-Afrika.

KURATOR SE PROFIEL

Tammy Langtry is in Suid-Afrika gebore en werk 
tans as kuratoriale assistent by die Zeitz Museum 
of Contemporary African Art (MOCAA) in Kaapstad. 
Haar praktyk span oor kuratoriese werk, artistieke 
navorsing en bestuur.

Langtry het ‘n honneursgraad in Kunsgeskiedenis 
van die Universiteit van die Witwatersrand en het 
sedertdien gewerk aan onafhanklike kuratoriale 
projekte wat fokus op post-koloniale stedelike 
identiteite. Sy werk tans institusioneel aan die 
historisering van ‘n kontemporêre artistieke praktyk 
uit Afrika en die diaspora.

Sommige van die projekte waaraan Langtry gewerk 
het, sluit in: Reflections of the Cape (2014), 21BF 
(2014), Spatial Relations (2016), States of Grace (2017), 
FreeSpace (2018), Why Should I hesitate: Putting 
Drawings to Work (2019), en Laying Bare: Studio 
Process at the Museum (2019-2020).

Langtry se kuratoriale belangstelling in diversiteit, 
hibriditeit en artistieke praktyk word gevorm 
deur persoonlike ervaring, identiteit en erfenis. 
Sy is geïnteresseerd in die kuratoriale praktyk as 
’n kulturele sintese en die oorbrugging tussen 
geskiedkundige artistieke praktyke na hedendaagse 
benodigdhede. 



A Land I Name Yesterday
KUNSTENAARS

Jenna Burchell , Jaco van Schalkwyk en Wayne Matthews

OORSIG VAN UITSTALLING 

Van Schalkwyk, wat bekend is vir sy groot en uiters bedrewe olieverfskilderye 

van onder meer die “interieur” van woude en oerwoudruigtes, se meesleurende 

skilderdoeke is tegelykertyd asembenewend en ontstellend. 

Hierdie sielkundig gelaaide ruimtes, wat in ’n oorwegend monochrome palet 

weergegee word, dien by hierdie geleentheid as sowel die anker as die agtergrond 

van Burchell se vernuftige klankbeeld-ingrypings.

Burchell word erken vir haar meesterlike samesmelting van mediums en sensoriese 

klankpalette. Vir hierdie samewerkingsprojek brei Burchell haar repertorium uit om die 

“gedagtebeelde” van Van Schalkwyk en Matthews te betrek. Nadat sy hul breingolwe 

met behulp van ’n EEG-toestel gedokumenteer het, het die kunstenaar klankbeelde 

geskep van hul ervarings wat nou spookagtig deur die tentoonstellingsruimte vloei. 

Matthews se noukeurig vasgehegte collages – rekonstruksies van Duitse houtsneë 

van die 19e eeu van bome en boslandskappe – skep ’n uitstekende dialoog met Van 

Schalkwyk  se kontemporêre vergesigte. Saam verken hulle ’n soortgelyke taal, hoewel 

deur kontrasterende idiome. Matthews se werke het ’n historiese klem wat visueel 

die eienskappe en kenmerke van klassieke kaarte oproep. Met sy verbintenis tot  

“veranderende beelde” sny die kunstenaar hulle letterlik op en herbou hulle en vul die  

gerekonstrueerde beelde gevolglik met ’n brose skoonheid.

A Land I Name Yesterday ondersoek liminale ruimtes, veranderende landskappe, 

konsepte van bewaring en wat as Kontemporêre Romantiek beskou kan word. Van 

Schalkwyk, wat hierdie samewerkingsprojek aangevoer het, gee ’n opsomming van hul 

gesamentlike doelstellings: “Ons skep ’n nuwe land, ’n nuwe wêreld.”

INSTANSIE

Barnard Galery



Terwyl Van Schalkwyk hierdie werk geskilder 
het, het Burchell deur middel van ’n EEG-toestel 
sy breingolwe gedokumenteer. Die gevolglike 
samestelling word in die skilderdoek ingeweef 
as ’n klankbeeld wat die skilder se gedagtes en 
herinneringe uitbeeld. 

Samewerking - 

Jenna Burchell en Jaco van Schalkwyk 

On This Eve the Souls Will Dream | 2019 

Interaktiewe klankskildery 

185 x 255 x 10 cm 

VERKOOP

Jaco van Schalkwyk 

Out of Place

Olieverf op Belgiese linne

135 x 180 cm 

2019  | VERKOOP
Jaco van Schalkwyk 

Therapy for Narcissus

Olieverf op Belgiese linne

185 x 150 cm 

2019  | VERKOOP

Jaco van Schalkwyk 

End of the World 

Olieverf op Belgiese linne

135 x 180 cm 

2019  | VERKOOP

Jaco van Schalkwyk

A Little Chaos

Olie op skilderdoek

210 x 100 cm

2019  | VERKOOP



Jaco van Schalkwyk 

Nemora I - IX

Olieverf op Belgiese linne

160 x 120 x 7,5 cm (x9)

R 855 000



KUNSTENAARSBIOGRAFIE 

Jaco van Schalkwyk is in 1981 in 
Benoni, Suid-Afrika gebore, waar 
hy in die hoofkwartiere van die 
Latter Rain Mission International 
grootgeword het. Van Schalkwyk 
woon tans in Randburg.

Na voltooiing van sy skoolloopbaan 
by Hoërskool Brandwag, verwerf hy 
’n BA-graad in Historiese Studies by 
UNISA.  

Sedert die aanvang van sy 2015 solo-uitstalling, Eden by die Barnard Galery in 
Kaapstad, is Van Schalkwyk gemoeid met die konsep van die eksotiese en die 
simboliek van woude en eilande.

Hy verken wyer as die oppervlak van hierdie plekke, en daag die idees van utopie en 
paradys uit - hy bevraagteken die westelike konsep dat paradys in die skoonheid 
van eksotiese landskappe, of “die ander” te vinde is.

Soortgelyk aan landskap werke uit die Romantiese era, gebruik Van Schalkwyk 
metafore en simboliek om morele betekenis toe te skryf aan die groei en ontbinding 
van natuurlike voorwerpe. Sy kontemporêre vistas spreek die mens se misbruik van 
die natuurlike wêreld aan, sowel as die dreigement van klimaatverandering. 

Terwyl romantiek die idee van natuur as ’n ontvlugting en droom gevier het, onthul 
Van Schalkwyk dat hierdie einste natuur verwaarloos en misbruik word. 

Van Schalkwyk het al aan talle uitstallings in Suid-Afrika en in die buiteland 
deelgeneem, en word in verskeie kunsversamelings verteenwoordig: Die 
Reserwebank van Suid-Afrika, Barclays bank, RMB, die Universiteit van Pretoria, 
die Universiteit van Johannesburg, die Pretoriase Kunsmuseum en die Ellerman-
versameling.

Jaco van Schalkwyk



Jenna Burchell 

Sound portrait - Jaco van Schalkwyk in D Major

2019  | Vinielplaat, argiefpapier 

Duur 22 minute x 32 x 32 cm Edisie van 5 plus 2 AP 

R 14 000  

Jenna Burchell

Sound portrait - Jenna Burchell in B Minor 

2019  | Vinielplaat, argiefpapier 

Duur 22 minute x 32 x 32 cm Edisie van 5 plus 2 AP 

R 14 000

Jenna Burchell 

Sound portrait - Wayne Matthews in F Minor

2019  | Vinielplaat, argiefpapier 

Duur 22 minute x 32 x 32 cm Edisie van 5 plus 2 AP 

R 14 000

SOUND PORTRAIT LIBRARY
Sound Portrait Library dokumenteer en versamel klankbeelde van mense. Dit is ’n verkenning in die bewaring van ’n persoon se wese. Hierdie delikate, dog komplekse samestellings word geskep deur middel van ’n 
elektroënsefalografie (EEG), ’n moniteringsmetode wat breingolwe dokumenteer. Dié metings word in musiek omgesit, om simfonieë met hoër en laer frekwensies te skep wat deur harmonieë met mekaar verbind word.
Die klankbeelde laat ons toe om die onderwerp se gedagtes vir 22 minute te volg, deur bewuste en onbewuste gedagtes, herinneringe en emosies.



KUNSTENAARSBIOGRAFIE 

Jenna Burchell is ’n bekroonde Suid-
Afrikaanse kunstenaar. Haar werk 
word aangedryf deur ’n begeerte om 
die broos en tydelike natuur van die 
geheue en ervaringe te bewaar.

Dit behels dikwels die samesmelting 
van die digitale met die natuurlike 
wêreld om argiewe en biblioteke te 
skep waarin die historiese ondermyn 
word deur narratiewe van periferie.

Burchell se proses laat toe dat 

funksionele en relasionele estetika die fisiese vorming van haar werk bepaal, wat 
gereeld beeldhoukundige klankvoorwerpe en grootskaalse interaktiewe omgewings 
waarin die gehoor teenwoordig moet wees, tot gevolg het.

Mense, gemeenskappe en plekke is die kern waarin haar werk gegrond is. 

Burchell, gebore in 1985, het al by verskeie nasionale en internasionale galerye, 
museums en instansies uitgestal. Haar werk is as spesiale projekte by kunsskoue 
aangebied, waaronder: The Art15, Londen; en die  FNB Joburg Art Fair, Suid-Afrika. 
Sy is die ontvanger van die Thami Mnyele Fine Arts Award in 2011 en is ’n inwonende 
kunstenaar by beeldhouparke soos die YSP en Nirox. 

Haar reisende solo-projek, Homing was ’n hoofkenmerk van die National Arts 
Festival-program in Makhanda in 2014. Burchell het onlangs ’n reeks permanente 
buitelug klankinstallasies voltooi wat deel uitmaak van haar internasionale projek, 
Songsmith. Hierdie uitstalling is te sien by die Spier Wynlandgoed in Stellenbosch, 
Suid-Afrika.

Jenna Burchell



Wayne Matthews 

A scattering of limbs 

Collage op linne, op voorbereide hardebord

22,5 x 44,6 cm 

R 17 000 

Dun, swart, profiel-houtraam

Wayne Matthews 

Backwards River 

Collage op linne, op voorbereide hardebord

22,5 x 44,6 cm 

R 13 500

Dun, swart, profiel-houtraam

Wayne Matthews 

Scattered light: 

The end is complete disambiguation 

Collage op linne, op voorbereide hardebord

41 x 46 cm 

R 17 000 

Dun, swart, profiel-houtraam



Wayne Matthews 

Gilded Hours 

Collage 

51 x 44,5 cm 

R 22 500 

Dun, swart, profiel-houtraam

Wayne Matthews 

In the shimmer we are cast from the spell 

Collage

75 x 72 cm 

R 33 000 

Dun, swart, profiel-houtraam

Wayne Matthews 

Simon, Sisyphus and the Sin of Simony 

Collage 

45 x 41,5 cm 

R 22 500

Dun, swart, profiel-houtraam



Wayne Matthews 

The Night of Pan 

Collage 

81 x 44,5 cm 

R 29 000

Dun, swart, profiel-houtraam

Wayne Matthews | The piper pulled down the sky | 2019 | Collage diptiek

Links: 32 x 26.5 cm. Regs: 29 x 26 cm | R 16 000 

Dun, swart, profiel-houtraam

Wayne Matthews 

Murmuration: Djed

Collage 

45 x 63 cm 

R 25 000

Dun, swart, profiel-houtraam



Wayne Matthews 

The Petrified Beam 

2019 

Collage triptiek

30 x 120 cm  

R 18 500

Dun, swart, profiel-houtraam



KUNSTENAARSBIOGRAFIE 

Wayne Matthews is in 1982 gebore. Hy 
woon en werk tans in Johannesburg.

Matthews het sy studies aan die 
Nelson Mandela Universiteit in 2006 
voltooi. Hoewel sy hoofvak Skilderkuns 
was, het hy meestal beeldhouwerk 
wat binne die versameling en 
installasie-idiome val, geskep.

As multidissiplinêre kunstenaar werk 
Matthews tans in collage, tekening 
en montering. Van sy onlangse werke 

poog om die half-gevormde, gedeeltelike en fragmentariese aard van a life in the 
flicker, of life amidst the floating signifier uit te beeld. Hier vloei niks duidelik uit iets 
anders nie en die vorige ‘bladsy’ word nooit deur die daaropvolgende uitgewis nie.

Sy werk van die afgelope drie jaar bevat sedimentêre afsettings van grafiet, stof, 
voedsel, geskeurde en gebakte papier, palindrome en foneme, fragmente van 
woord, voorwerp en beeld. Die abstrakte, semi-figuurlike en figuurlike registers, 
metaforiese en simboliese taal word vrylik hierin geïnkorporeer. 

Sy werk trek soveel uit die hedendaagse visuele kultuur, as uit klassieke literatuur 
en kosmogoniese mite. Dit insinueer betekenis en impliseer inhoud wat dikwels 
onbedoeld voorkom, maar tog as deel van die werk aanvaar word. Agter die 
uiteenlopende styl-, register- en tegniese benadering, is daar egter ’n ontluikende 
ikonografie, wat implisiet hierdie verskuiwende benaderings en materiale behels 
as bestanddele van die onderwerp self. Hulle verwys na die intieme en generatiewe 
interaksie van betekenis in ’n konteks beroof van vastheid.

Matthews word in 2019 bekroon met ’n beurs van die Ampersand Foundation in 
New York. In 2007 is hy ’n Absa L’Atelier Merietetoekenningwenner. Hy doseer in 
tekening, kunsteorie en skilderkuns en werk as kurator en galerydirekteur. Meer 
onlangs, as een van die vier stigterslede, het hy die Labyrinth-projek van stapel 
gestuur, en deur interdissiplinêre samewerking en eksperimentering, alternatiewe 
vir kuratoriese praktyke ondersoek. Hy het plaaslik sowel as internasionaal aan 
talle groepuitstallings deelgeneem en sy werk is in privaat, sowel as openbare 
versamelings te sien.

Wayne Matthews



BARNARD GALERY

Barnard Galery is in 2010 gestig deur die eienaar en direkteur, Christiaan Barnard en 
verteenwoordig opkomende en mid-loopbaan kontemporêre kunstenaars uit Suid-Afrika, 
Zimbabwe en Europa. 

Die galery het ‘n aantal merkwaardige solo-uitstallings aangebied deur sy verteenwoordigende 
kunstenaars wie se werke ook by groepuitstallings van gesogte museums en instansies 
opgeneem is, waaronder: IZIKO South African National Gallery, Kaapstad; Zeitz MOCAA, 
Kaapstad; Calouste Gulbenkian Museum, Lissabon; Pratt Institute, New York; Foto Museum, 
Antwerpen; BOZAR, Brussel; Museo Carlo Bilotti, Rome; Fondazione Giorgio Cini, Venesië en die 
Center for Book Arts, New York. 
 
Die galery neem gereeld deel aan plaaslike en internasionale kunsskoue, wat tot op hede insluit: 
Cape Town Art Fair (2013-2020); 1-54: Contemporary African Art Fair, New York (2019); AKAA: Also 
Known as Africa, Parys (2017-2018); START, Londen (2018); VOLTA, Basel (2018); FNB Joburg Art Fair 
(2012-2018); VOLTA, New York (2017) en 1-54: Contemporary African Art Fair, Londen (2016-2017).
 
Barnard het ‘n aktiewe uitgewersprogram - ‘n inisiatief wat daarop gemik is om die werk 
en loopbane van die kunstenaarsstal deur die medium van die boek, verder te verken 
en te ondersteun. Tot op hede is hierdie beperkte-uitgawe publikasies bygevoeg tot die 
biblioteekversamelings van die Universiteit van Kaapstad (UCT); Wits Kunsmuseum (WAM), 
Johannesburg; Jack Ginsberg Collection / Ampersand Foundation, Johannesburg; Pratt Institute, 
New York; Metropolitan Museum of Art, New York en die Museum of Modern Art (MOMA), New York.



Another Kind of Blue
KUNSTENAARS

Kate Jo Arthur, Lynda Ballen, Gail Behrman, Olivia Botha,  
Heidi Fourie, Roxy Kaczmarek, Sbongiseni Khulu, Maja Maljević, 
Robyn Penn, Elizaveta Rukavishnikova, Neville Starling, Johan 
Stegmann, David Koloane, Zhi Zulu en Claire Zinn

OORSIG VAN UITSTALLING 

Another Kind of Blue is ’n groepuitstalling van werke op papier, beeldhouwerk, 

skilderkuns en installasie deur kunstenaars wat medewerkers was of betrokke is by 

David Krut Projects in Johannesburg. As ’n opvolg op die groepuitstalling Kind of 

Blue (2019), wat ’n ondersoek gedoen het na die kleur blou en sy kaleidoskoop van 

skakerings en betekenisse, het kunstenaars werke binne dieselfde kleurspektrum vir 

hierdie tweede weergawe gelewer, en ’n fokus bygevoeg op kuns en die kunstenaar se 

verbinding met die aarde en sy elemente.

Die klem op blou word hoofsaaklik toegelig deur die elemente water en lug, twee 

belangrike komponente wat deurslaggewend is vir lewe op aarde. Die visuele tema in 

hierdie konteks is ’n wegspringplek vir kunstenaars om van te werk, nie net om letterlik 

groot watermassas of ’n helder, wolklose lug weer te gee nie, maar ook as ’n manier 

om perspektiewe en gevoelens wat met blou verband hou uit te druk.

KURATOR 
Amé Bell 

GALERY

David Krut Projects



DAVID KOLOANE’S se werk reflekteer die sosio-politiese landskap 
van Suid-Afrika, beide die hede en verlede. Die toestande wat deur 
apartheid geskep is en hoe dit die menslike toestand deurboor het, 

staan sentraal tot sy werk. 

Hy het plaaslik en internasionaal ’n reputasie opgebou as pionier 
swart kunstenaar in apartheid-Suid-Afrika en was die stigter van 

instansies wat swart talent in Suid-Afrika vanaf die mid-1970s 
bevorder en ondersteun het. 

Koloane het met ’n opgewekte en waarnemende oog na die 
energieke stadsomgewings wat sy werk gevorm het gekyk, gefokus 

op die komplekse landskap van Suid-Afrikaanse stede. 

Koloane is in 2019 oorlede. 

David Koloane

Blue Cityscape

Droënaald

86 x 119.5 cm

R 21 650

Rou kiaatraam

CLAIRE ZINN’S se voorkeurmedium is eksperimentele 
monotipes. Nadat die beeld gedruk is, gebruik sy 

linosnee-gereedskap om direk in die papier te kerf 
om sodoende treffende, maar pragtig uitgevoerde 

lae te skep, waarin byvoorbeeld oorlogstonele uit Sirië 
met x-strale van menslike liggaamsdele vervleg word. 

Haar werk beeld die vervlegting van beelde, idees 
en gebeurtenisse uit, wat in die lae van die beelde 

gereflekteer word en sodoende die waarnemer uitnooi 
om subjektiewe konneksies te vind. 

Claire Zinn

Semper Virens

Linosnee

47 x 47 cm

R 4 275

Rou kiaatraam



HEIDI FOURIE se voorkeurmedium is verf, waardeur sy bestudeer wat gebeur wanneer figuurlike 
verteenwoordiging en die intrinsieke kwaliteite van verf gelyktydig gevolg word.   

Haar onderwerpe is eenvoudig – alledaagse tonele van figure en bekende voorwerpe – die eenvoud 
daarvan stel haar in staat om te oefen en haar tegniek deurlopend te verfyn.

Heidi Fourie

Indigo Swarm

Olie op bord

91,5 x 54,5 cm

VERKOOP

Kiaat skilderdoekraam 

Heidi Fourie

Ultramarine Wave

Olie op bord

22,4 x 22,4 cm

VERKOOP

Kiaat skilderdoekraam 

Heidi Fourie

Turquoise Decent

Olie op bord

44,2 x 46,3 cm

R 10 500

Kiaat skilderdoekraam 

Kate Jo Arthur

Crayon Sketch 2

Monotipe  

60 x 46 cm

R 4 490

Okkerneutraam

Kate Jo Arthur

Crayon Sketch 5

Monotipe   

60 x 46 cm

R 4 490

Okkerneutraam

Hierdie watersketse was deel van ’n reeks getiteld Saltwater , deur KATE JO ARTHUR geskep in 2018. 
Al die werke was ’n bepeinsing van soutwater – trane, sweet, die oseaan – as ’n medium tot genesing. 
Die idee van die oseaan het simbolies van die idee van ’n tuiste geword. Die watersketse is saam 
met ’n ander stel monotipes, Crayon Sketches , geskep, wat kinderlike gekrabbel onder dieselfde tema 
insluit.



LYNDA BALLEN 
Ode to Indigo vereer die unieke kleur-fragment afkomstig van die Indigo-
blom. Deur te verwys na die drieledige liriese, poëtiese vorm wat lof besing en 
verheerlik, moedig die werke ’n visuele en sielkundige verheerliking na die indigo 
blouheid aan.  

Deur ’n landskap met ’n voorgrond, middelgrond en afstand – verby plante met 
blare van hierdie kleur – is ’n optiese spel van deursigtigheid en onduidelikheid, 
met ’n verhouding tussen skakerings en kleure en ruimtelike dinamika.   

Die handgemaakte papier is met waterkleur-pigment gekleur en gelamineer 
oor ’n ruit van garing, as ’n oppervlakte vir gouache en gekleurde potlood. Dit 
verwys na die kulturele tradisies van indigo en tekstiel-kleurwerk. Indigo kan 
sover as 5,000 gelede, tot in die Indus-vallei gevolg word, en kleitablette in 
Mesopotamië wat uit sewe eeue VC dateer, maak melding daarvan.  

Lynda Ballen

Ode to Indigo I

Unieke werk op papier

107 x 52,5 cm

R 20 500

Asraam

Lynda Ballen

Ode to Indigo II

Unieke werk op papier

107 x 52,5 cm

R 20 500

Asraam

Ode to Indigo I Ode to Indigo II



I
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IX

OLIVIA BOTHA , Dis net ek en jy 
Die kunstenaar verken met hierdie reeks ons intrinsieke verhouding met die natuur, wat nie altyd 
in woorde omgeskakel kan word nie, maar eerder ’n gevoel van die onaantasbare. Die kunstenaar 
gebruik ’n voorstelling van twee sielsgenote wat op die see verlore is. Ons is nie seker of hulle saam is, 
of mekaar probeer vind nie. Dit is ook moontlik dat die een sielsgenoot nie bestaan nie.   

Die multi-dissiplinêre Oliva Botha stel belang in konsepte van taal – hoe ons kommunikeer en hoe 
dit vir ons moontlik is om te kommunikeer. Botha verken deur hierdie raamwerk – met lewelose en 
lewendige voorwerpe – die maniere waarop verskillende verhoudings ons lewens beïnvloed.  

IV. Olivia Botha

Dis net ek en jy IV

Verf op bord

17 x 17 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

VII. Olivia Botha

Dis net ek en jy VII

Verf op bord

17 x 13 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

V. Olivia Botha

Dis net ek en jy V

Verf op bord

17 x 17 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

VIII. Olivia Botha

Dis net ek en jy VIII

Verf op bord

17 x 13 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

VI. Olivia Botha

Dis net ek en jy VI

Verf op bord

17 x 13.5 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

IX. Olivia Botha

Dis net ek en jy IX

Verf op bord

17 x 13 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

I. Olivia Botha

Dis net ek en jy I

Verf op bord

20.5 x 19 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

II. Olivia Botha

Dis net ek en jy II

Verf op bord

20.5 x 17.5 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam

III. Olivia Botha

Dis net ek en jy III

Verf op bord

20.5 x 17.5 cm

R 2 150

Natuurlike hout skilderdoekraam



Roxy Kaczmarek

Fenced in/out 1 | Sydrukwerk 

42 x 59 cm | R 6 000 | Rou kiaatraam

Roxy Kaczmarek

Fenced in/out 3 | Sydrukwerk 

42 x 59 cm | R 6 000 | Rou kiaatraam

Roxy Kaczmarek

Fenced in/out 2 | Sydrukwerk 

42 x 59 cm | R 6 000 | Rou kiaatraam

Roxy Kaczmarek

Fenced in/out 4 | Sydrukwerk 

42 x 59 cm | R 6 000 | Rou kiaatraam

ROBYN PENN se blywende bekoring met beelde van wolke is duidelik vanaf haar vroeë werk, 
tot nou. Dit was aanvanklik ’n verkenning van die verhewe, maar haar wolke het sedertdien van 
geromantiseerde luglandskappe na pragtige, maar polities-gelaaide oordenkings van die ontkenning 
van klimaatsveranderings verskuif.   Penn se produktiewe loopbaan in drukkuns het in Augustus 2011 
begin, met ’n samewerking van ’n reeks monotipes met die David Krut Workshop (DKW), en ’n lesing 
aan die DKW-span oor kleurpalette.

Robyn Penn

Nine Views of a cloud 3

Mezzotint 

23 x 20,5 cm

R 3 580

Swart papierraam

Robyn Penn

Nine Views of a cloud 5

Mezzotint 

23 x 20,5 cm

R 3 580

Blou papierraam

Robyn Penn

Nine Views of a cloud 8

Mezzotint 

23 x 20,5 cm

R 3 580

Blou papierraam

Robyn Penn

Malevich’s Cloud II 

Unieke collage gemaak van 
Mezzotint 

44.8 x 45.2 cm

R 9 735

Okkerneutraam

ROXY KACZMAREK se skilderye en drukkuns fokus op die fyngevoeligheid en verhouding tussen die mens en natuur. Sy is gefassineerd deur die verwydering en nabyheid wat in ons omgewings geskep word, asook 
ons pogings om ons omgewing sorgvuldig te verpak terwyl ons onsself in die wildheid van die wêreld verlustig. Land- en seelandskappe fassineer haar en gryp haar verbeelding aan. Sy is ’n kranige tuinier en plante 
en hul vermoë om op enige plek te groei, inspireer haar.  Hierdie reeks in driekleurige sydrukwerk met hand-verfwerk in sement, reflekteer op die blaredak en weerhaak-grense wat ingestel is om te beskerm, te 
bedwing, te weerstaan en te waarsku. Dit beeld bure se toegegroeide heining, waarby sy baie dae verbyloop, uit. Kaczmarek is voortdurend nuuskierig oor die wyse waarop ons die grense van ons huise oprig.  
Sy is aangetrokke tot die kleur blou as ’n simbool van genesing, kalmte en melankolie.



Skryfwerk deur ELIZAVETA RUKAVISHNIKOVA verteenwoordig reis in verskillende wêrelde en 
realiteite. Dit het noukeurige betekenis. Hulle druk idees of gesteldheid uit. Hulle kan beslis wees. 
Rukavishnikova het blou gekies weens ’n persoonlike aantrekking tot die kleur.        

Hierdie beeldhouwerk verteenwoordig die verskillende perspektiewe van ruimtereise en die verskeie 
formate wat dit kan aanneem. Die kleur blou het die vertrekpunt geword vanwaar twee kunstenaars 
hulle samewerking begin het. Blou is ’n negatiewe kleur in sekere Afrikalande, wat koue en dood 
verteenwoordig, maar ook reinheid, drome en ’n aardse rus. In Westerse kulture is blou telkens die 
kleur van koninklikes en die lug. In Hindoeïsme is daar blou chakra wat na kommunikasie verwys.  
JOHAN STEGMANN ondersoek ’n bestaans-bedreiging tot die blou planeet, wat deur die “wit wêreld 
uitkyk” geskep word. Elon Musk is oor die algemeen bo verdenking van die logika van hierdie wêreld-
uitkyk, maar in die konteks van ’n bestaan in Afrika (eerder as bloot net afkomstig van Afrika) moet 
daar na kolonialisme in enige vorm gekyk word. Elon Musk se mars na Mars is ’n bedreiging om die 
blou vir ’n ongesiene rooi te verruil. In die geval van Musk verwys val na ’n val af van die aarde en/of 
die noodsaaklikheid van die gepaardgaande ideologie om buite die vlak van kritiek te val.     

Elizaveta Rukavishnikova  | Hidden scrolls of Nostalgia I

 Asraam | Gemengde media op papier

77 x 26 cm | R 8 100

Elizaveta Rukavishnikova | Hidden scrolls of Nostalgia II

Asraam | Gemengde media op papier

77 x 27 cm | R 8 100

Elizaveta Rukavishnikova & Johan Stegmann

Nevalyashka Musk Fall

Materiaal een, skets op Fabriano, gemengde media

34.5 x 15 x 15 cm

R 15 500



Zhi Zulu | Angry Mermaid

Digitale illustrasie (inkjet drukwerk op 
argiefpapier) 

29.7 x 34 cm | R 2 800

1/2 dun natuurlik, 1/2 indigo raam

Zhi Zulu | The Land

Digitale illustrasie (inkjet drukwerk op argiefpapier)

59.4 x 24 cm | R 3 400 | Dun natuurlike houtraam

ZHI ZULU vertel stories deur illustrasie: “Ek skep 
werk wat ’n ondersoek van my kultuur is. Ek is 
’n trotse Zulu en geniet dit om kontemporêre 
visuele voorstellings te skep, van wat ek 
verstaan relevant tot die huidige samelewing 
is. Ek het ’n duidelike visie van die impak wat 
ek deur my kuns wil maak. Anders as om ander 
slegs aan te moedig om die ryk uniekheid 
van hulle eie kulture te ontdek, is my doel om 
die opvoedkunde sektor te beïnvloed deur 
my kultuur-geïnspireerde illustrasies met die 
visuele metodes van onderrig in Suid-Afrika te 
integreer.”  Zulu is die eienaar en stigter van 
Zuluvisual, ’n vryskut illustrasiestudio. Sy het in 
2018 die Gold Craft Loerie Toekenning ontvang. 

“I am not afraid of tiger, but I hate draughts. Seeds are invisible. Wood you be kind enough to attend 
to my needs.” Fisiese beweging is vir MAJA MALJEVIĆ ’n belangrike deel van die proses – sy sal 
nie sittende agter ’n esel gevind word nie. Deur haar eie weergawe van abstrakte gebare, verhoed 
Maljević dat die komposisie soos sy dit gestel het, bedaard en gemaksugtig word, en laat optrede 
en konflik ontstaan tussen die verskillende elemente waarmee sy besig is. Die hersiene formele 
meganismes van modernisme om aan haar hedendaagse behoeftes te voldoen - as skilder, 
afdrukskepper en meer onlangs beeldhouer - is Maljević se primêre doel om ’n samehorigheidsgevoel 
tussen al die individuele elemente in 'n komposisie te skep. Maljević het in 2000 van Belgrade na Suid-
Afrika verhuis om die vlug van die politieke onstuimigheid in haar eie land. Sy woon en werk sedertdien 
in Johannesburg.

Maja Maljević

I am not afraid of tiger, but I hate draughts

Unieke gemengde media op papier

27 x 38 cm | R 8 080 | Asraam

Maja Maljević

Seeds are invisible 

Unieke gemengde media op papier 

15 x 29 cm | R 5 140 | Asraam

Maja Maljević

Grownups are very strange 

Unieke gemengde media op papier 

19 x 29 cm | SOLD | Asraam

Maja Maljević

Wood you be kind enough to attend to my needs 

Unieke gemengde media op papier 

22 x 26 cm | R 6 740 | Asraam



SBONGISENI KHULU 
Hierdie werk is hoofsaaklik deur Michelangelo se 

The Creation of Adam geïnspireer. Dit volg die 
uitbeelding van God as die almagtige entiteit wat vir 

alle lewe verantwoordelik is.  

In hierdie geval is dit nie Adam wat deur God geskep 
word nie, maar nood. Hierdie interpretasie van 

nood spruit uit ‘n fiktiewe vertelling oor die huidige 
sosiopolitieke klimaat van Johannesburg, teenoor 

die Vier Perderuiters van die Openbaring.  

Die werk spreek vooropgesette idees van strukture in 
die samelewing en die nut daarvan met betrekking 
tot ons geïndividualiseerde menslike ervaring deur 

die gebruik van metaforiese beelde aan.

Sbongiseni Khulu

The Creation of Famine

Linosnee met handwerk  

64 x 104 cm

R 7 250

Swart raam

NEVILLE STARLING - Die stryd tussen lig en donker voer ons reeds vir ’n ewigheid weg met stories van 
vrees en hoop. Hierdie tydlose, mite-inspirerende konflik sal binnekort ophou en die blou uur sal ons 
tot die einde toe oproep.

Ons is nou hier, op hierdie kritieke oomblik tussen lig en donker en tussen hoop en vrees. Ons dryf in ’n 
ligdeurlatende oomblik en wag in sy deurskynende broosheid vir die koue swart van die nag. Verswelg 
deur die koel blou, lok die finaliteit daarvan ons in vir ’n laaste keer. Ons het slegs hierdie donker nag 
voor ons, want môre is daar geen sonsondergang nie, slegs verbysterende hitte. Ons antieke stryd wat 
so universeel gebonde is aan ons geestelike gevoel dat dit geloof, klas, godsdiens, geografie en tyd 
oortref, sal eindig, en geskiedenis sal vir die laaste keer deur die oorwinnaar gemaak word. 

Glas ontbind die spasie tussen die verlede en die hede soos wat ons dagdroom, dit isoleer ons van die 
onmiddellikheid buite. Maar ons kan onsself nie nou meer langer normaliseer op hierdie finale aand 
nie. Ons lang skaduwees is ’n temporale testament van ons skadubeeld se ontnugtering, vir dit wat 
ons nooit sien nie, vir dit wat ons weier om te erken as verteenwoordiging. Ons kan nie meer langer ’n 
miljoen ongehoorde sonne ignoreer nie, die blou uur is op ons. 

Neville Starling 

A Million Unheard Suns 

Projeksie op glas 

R 40 500



GAIL BEHRMAN se skilderye en 
sketse het van landskappe en 
figuratief, na abstrak beweeg.  

Die skilderye is gesture abstraksie 
en volgens die wese van abstraksie, 
sonder enige vorm of objek. Digkuns 
en musiek het ‘n lang geskiedenis 
van invloed op die skep van 
skilderye. Hierdie spesifieke reeks 
is beïnvloed deur die Tang-digters 
soos deur Witter Bynner en Kiang 
Kang-Hu geïnterpreteer.

Soos die verf die oppervlakte in 
beslag neem, word die skilderye 
self oorweeg voordat dit begin 
word: alhoewel daar geen 
spesifieke narratief of samestelling 
is nie, moet daar struktuur wees. 
Behrman verkies om op ’n vierkant 
te werk: “Daar is iets beheersd 
aan ’n vierkant, olie is my ideale 
medium; die kwaliteit van die 
olieverf impliseer ’n diep sintuiglike 
ervaring wat oorgedra word in 
die aanwending daarvan. Sketse, 
daarenteen, verken positiewe en 
negatiewe spasies, ongeag die 
vorm van die oppervlakte.”

Haar potloodsketse is hoofsaaklik in 
Moleskine-boeke, ’n reeks getiteld 
Beyond the River & into the Trees.

Gail Behrman 

Blue Square Series 8

Olie op skilderdoek

35 x 35 cm

R 11 350

Okkerneur skilderdoekraam

Gail Behrman 

Blue Square Series 9

Olie op skilderdoek

25 x 25 cm

R 10 200

Okkerneur skilderdoekraam

Gail Behrman 

Blue Square Series 10

Olie op skilderdoek 

51 x 51 cm

R 18 250

Okkerneur skilderdoekraam

Gail Behrman 

Blue Square Series 11

Olie op skilderdoek 

46 x 46 cm

R 14 800

Okkerneur skilderdoekraam

KURATOR SE PROFIEL

Amé Bell is die Direkteur van David Krut Projects 
in Parkwood wat bestaan uit twee galerye, ’n 
boekwinkel, ramers en ander produksie-verwante 
aktiwiteite. Bell is ’n bekwame kunskurator wat 
reeds vir uitstallings met plaaslike en internasionale 
kunstenaars soos onder andere Deborah Bell, 
Stephen Hobbs, Maja Maljević, Pebofatso Mokoena, 
Aida Muluneh en Nina Torr saamgewerk het. Sy is 
ook ’n kunsboek-ontwerper en het reeds boeke en 
katalogusse vir uitstallings van Deborah Bell, Aida 
Muluneh en Quinten Edward Williams geskep. 

Bell werk nou saam met Jillian Ross, die Direkteur en 
Meester Drukker by die David Krut Workshop (DKW), 
waar hulle jong kunstenaars met DKW verbind, om 
sodoende samewerkende ervaring op te doen deur 
met Ross en haar ervare span drukkers te werk. 

Bell is in 1988 in Johannesburg gebore en het in 2012 
haar Meestersgraad in Kunsgeskiedenis aan die 
Noordwes Universiteit in Potchefstroom verwerf. 



DAVID KRUT PROJECTS

David Krut Projects (DKP) het verskeie galerye en kunste-aktiwiteite in Johannesburg by Arts on Main 
in die middestad en by die Parkwood kunslaan in die noordelike voorstede. Die galery, boekwinkel, 
boek-uitgewer, ramer en onderwysfasiliteite het sedertdien regoor Jan Smutsrylaan uitgebrei om ’n 
samewerkende kunste-fasiliteit by The Blue House by 151 tot stand te bring. 

Die David Krut Workshop (DKW) is in 2002 gevestig as ’n samewerkende diepdruk en monotipe studio 
in Johannesburg. DKW het in 2009 na Arts on Main geskuif en werk saam op fynere kuns-uitgawes en 
unieke werke op papier met kunstenaars soos Deborah Bell, William Kentridge, Maja Maljević, Pebofatso 
Mokoena, Mongezi Ncaphayi, Nina Torr, Diane Victor en Stephen Hobbs, asook ander plaaslike en 
internasionale kunstenaars. Die galery se uitstallingsprogram promoveer werke wat by DKW geskep is, 
asook werk van skilders en beeldhouers, om uiteindelik kunstenaars in hulle loopbane te ondersteun. DKP 
bied ook opleidingsprogramme vir gegradueerdes met ’n belangstelling in ’n loopbaan in die kunste.



Vanishing Act
KUNSTENAARS

Ronél de Jager, JP Hanekom, Gawie Joubert, Maria Lebedeva, 
Ian Marley, Keneilwe Mokoena, Kobie Nieuwoudt, Jo Roets en 
Adele van Heerden

OORSIG VAN UITSTALLING 

Vanishing Act  plaas die fokus op die skoonheid van loof en plantegroei. In die lig 

van klimaatsverandering is die plantlewe vinnig besig om te verander. Terwyl sekere 

plantspesies uitsterf, pas ander aan om te oorleef in die al hoe warmer klimate 

op aarde. Nie net het dit ’n invloed op ons biodiversiteit nie, dit beteken ook dat 

landskappe en plantegroeitonele in die toekoms sal verander.

Hierdie uitstalling se oogmerk is om die brose skoonheid van verskillende soorte 

plantlewe visueel vas te lê, terwyl kommentaar gelewer word op die uitwerking wat 

klimaatsverandering op ons biodiversiteit het en nog sal hê. 

Vanishing Act vra dat kykers betrokke raak by die kunstenaar se indrukke van 

verskillende vorme van plantlewe en dien as ’n tydkapsule en ’n aandenking wat die 

plantlewe herdenk soos ons dit vandag ken.

KURATOR 
Suen Muller



Kaapstad kunstenaar, ADELE VAN HEERDEN , 
gee baie aandag aan kompleksiteit.

As kunstenaar en kurator wat leef in 'n wêreld 
waar die binêre deur die spektrum vervang is, 
prikkel Van Heerden in die skoonheid van die 
veelsoortige, en skep ingewikkelde stukke in ink 
en gouache op papier wat die natuurlike wêreld 
en die menslike geskiedenis naas mekaar stel. 
Sy lewer ryk gedetailleerde, dikwels gelaagde 
werk as 'n persoonlike reaksie op die besondere 
sosiale, historiese en politiese omstandighede 
waarin sy haarself bevind.

Adele van Heerden

Jardin | 2019

Ink en gouache

op konsepfilm

59 x 87 cm

R 18 400

In swart geraam.

Adele van Heerden 

Fluorescent Foliole | 2019

Ink en gouache op konsepfilm

44 x 33 cm

R 8 740

In swart geraam.

IAN MARLEY 
Hierdie werk, wat deel uitmaak van die uitstalling, 

Vanishing Act , is ingesluit in die reeks getiteld Silent 
landscapes. 

Meeste van die ander werke in hierdie reeks vertoon 
verlate, onvrugbare landskappe. In kontras verwys 
hierdie werk na ‘n meer idilliese weergawe van die 

tuin van Eden. ‘n Tyd van onskuld en eerbied vir die 
natuur.

Ian Marley

Sanctuary

Houtskool op Fabriano-papier

88 x 116 cm

R 12 000

In swart geraam.



GAWIE JOUBERT is ’n visuele kunstenaar, illustreerder en grafiese ontwerper. Joubert is meestal 
bekend vir sy eteriese ink- en houtskooltekeninge wat ontwikkel rondom komplekse konneksies tussen 
mens en natuur. Hy is oorspronklik van Durban, Suid-Afrika, en woon tans in sy ateljee in Berlyn, 
Duitsland.

Gawie Joubert

Becoming Aware

Houtskool op papier

230 x 135 cm

R 60 000

In donker hout geraam.

Gawie Joubert

Lax

Houtskool op papier 

107 x 161 cm

R 50 000

In donker hout geraam.

Gawie Joubert

Sphere

Houtskool op papier 

90 x 60 cm

R 9 000

In donker hout geraam.

Gawie Joubert 

Szia I / II / III / IV

Pastel 

32 x 23 cm elk

R 2 070 elk

In beukehout geraam.

 I

III

II

 IV



JP Hanekom

Relic

Digitale skandering, argief-ink 
op 100% katoenpapier

105 x 78 cm

R 11 155

In donker hout geraam.

JP Hanekom

A Place of Worship

Digitale skandering, argief-ink 
op 100% katoenpapier

105 x 78 cm

R 11 155

In donker hout geraam.

JP HANEKOM se werk fokus op alternatiewe fotografiese prosesse, geheue en 
die alledaagse. Hy werk hoofsaaklik met voorwerpe wat gevind is en behandel 
klaar-gemaakte beelde as voorwerpe wat hy hergebruik. Die uitkoms van 
sy kunswerk is die resultaat van 'n prosesgedrewe tegniek waar hy aspekte 
inherent in verskillende fotografiese prosesse blatant oordryf. Hy gebruik hierdie 
oordrywing meesterlik om die estetiese en komposisionele krag van die werke 
te raam, terwyl hy die konseptuele drade wat in sy werke verweef is, onderlê.



JP Hanekom | Untitled II

35mm film, argief-ink op 100% katoenpapier |  In donker hout geraam.

21 x 30 cm | R 2 185

JP Hanekom | Untitled I

35mm film, argief-ink op 100% katoenpapier | In donker hout geraam.

21 x 30 cm | R 2 185

JP Hanekom

Venerated Stillness I

35mm film, argief-ink op 100% 
katoenpapier

63 x 43 cm | R 5 405 

In donker hout geraam.

JP Hanekom  

Venerated Stillness IV

35mm film, argief-ink op 100% 
katoenpapier

63 x 43 cm | R 5 405

In donker hout geraam.

JP Hanekom

Venerated Stillness VI

35mm film, argief-ink op 100% 
katoenpapier

63 x 43 cm | R 5 405

In donker hout geraam.



Kobie Nieuwoudt

Herfs

Gouache en waterverf op warm geperste 300gsm Fabriano

40 x 40 cm

In donkerhout geraam.

R 9 200

Kobie Nieuwoudt

Lente

Gouache en waterverf op warm geperste 300gsm Fabriano

40 x 40 cm

In donkerhout geraam.

R 9 200

Kobie Nieuwoudt

Somer

Gouache en waterverf op warm geperste 300gsm Fabriano

40 x 40 cm

In donkerhout geraam.

R 9 200

KOBIE NIEUWOUDT voltooi in 2013 aan die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie 
'n graad in grafiese ontwerp. In 2015 voltooi sy haar honneursgraad in Illustrasie aan die 
Universiteit Stellenbosch met lof.

Stellenbosch is ook die plek waar Nieuwoudt haar liefde vir botaniese illustrasies ontdek het. 
Sy het in 2015 haar handelsmerk, Koba Illustrasie & Ontwerp, gestig.



Keneilwe Mokoena 

Untitled 94

Digitale collage, ongeraam

21 x 15 cm

VERKOOP

Keneilwe Mokoena 

Collage #1624

Digitale collage | 25 x 19 cm

R 2 570

In beukehout geraam.

Keneilwe Mokoena 

Untitled 63

Digitale collage, ongeraam

21 x 15 cm

VERKOOP

KENEILWE MOKOENA se werk wissel hoofsaaklik tussen multidissiplinêre visuele kuns, kuratorskap, leiding en fasilitering. 

Mokoena het verskeie uitstallings in die Suider-Afrikaanse streek (insluitend Maputo en Harare) saamgestel vir Capital Arts Revolution, 'n netwerk van kunstenaars, navorsers, skrywers, tuiniers en 
gemeenskapsontwikkelaars wat binne die diskoers van afval werk.  

Capital Arts Revolution word gevorm deur kunstenaars uit Pretoria, en Social Life of Waste (S.L.O.W.).

Keneilwe Mokoena 

Collage #3429

Digitale collage |  25 x 19 cm

R 2 570

In beukehout geraam.



MARIA LEBEDEVA is in Moskou, Rusland, gebore. 
As vryskutkunstenaar het sy gewerk aan projekte wat strek van redaksionele illustrasies, 
advertensieveldtogte, en kaartjies en skryfbehoeftes, tot illustrasies vir kinderboeke.

Lebedeva neem gereeld deel aan uitstallings 
in Gauteng en in die Wes-Kaap. Sy woon 
en werk tans in Somerset-Wes, 
Suid-Afrika, en is 'n PhD-student 
aan die Universiteit 
van Johannesburg.

Maria Lebedeva

Venus of Brunia

Waterverf en ink op papier

26 x 22 cm

VERKOOP

In ligte grys geraam

Maria Lebedeva

Venus of Gnidia

Waterverf en ink op papier

18 x 18 cm

VERKOOP

In ligte grys geraam

Maria Lebedeva

Venus of Serruria

Waterverf en ink op papier

35 x 29 cm

VERKOOP

In ligte grys geraam

Die werk van RONÉL DE JAGER , wat wissel tussen skilderkuns, beeldhouwerk en installasie, handel oor 
die konsepte van die vlietende, omgewingsbesorgdheid en die idee van die diep tyd. Sy ondersoek ons   
begrip van tyd, dikwels deur beelde wat uit haar eie foto's en videografie geneem is, te vertraag.
Deur die blywende belangstelling in die vertaling van fotografiese en video-beelde in dubbelsinnige, 
suggestiewe verfmerke, ondersoek De Jager liminale toestande. Wasige skilderye impliseer beweging, 
asof 'n soort ruimtelike liminaliteit ondersoek word: onduidelike landskappe dui op 'n vinnige beweging. 
Die steuring wat hierdeur ontstaan, is ontstellend, aangesien die besonderhede van die landskap ons 
begrip weerstaan. In die plek van 'n volledige begrip van die situasies wat uitgebeeld word, word die 
kyker dikwels oorgelaat met bloot ’n sensasie, 'n intense dog kortstondige indruk van die tonele wat De 
Jager verken.

De Jager het twee groot solo-uitstallings in Suid-Afrikaanse galerye aangebied, waarvan die tweede, 
Broeigrond, die Kanna-prys vir die beste uitstalling by die KKNK gewen het.

Ronél de Jager

Green

Olie op skilderdoek.

180 x 130 cm

VERKOOP

Ronél de Jager        

Wallflower    

Olie op skilderdoek.

180 x 90 cm (ovaal deursnee)

R 36 800

Ronél de Jager        

In A Quiet Corner of the 
Room     

Olie op skilderdoek.

91 x 91 cm

R 23 920

In grys geraam



Die Suid-Afrikaanse 
kunstenaar JO ROETS se 
agtergrond is in die filmbedryf 
waar sy as kunstenaar in 
die kunsafdeling gewerk 
het. Sy het ook ‘n voltydse 
dosentloopbaan gehad by ‘n 
multimedia-filmskool, waar sy 
klasgegee het in skilderkuns, 
prostetika, spesiale effekte, 
vervaardiging van rekwisiete, 
beeldhouwerk, vorm-maak en 
giet. 

In 2017, na 14 jaar as senior 
lektor, het Roets haar 
doserende voorskoot verruil 
vir een van ‘n voltydse 
kunstenaar.

“Ek noem my kunswerke 
‘ligte, reliëfbeeldhouwerke’. 
Dit is gemaak van ‘n 
lugdrogende klei-medium 
wat tot papierdun uitgerol 
word om ‘n delikate bas-
reliëfbeeld te skep. Met 
behulp van ongewone 
beeldhouwerk gereedskap 
soos tandestokkies en naalde, 
word die klam oppervlak van 
die klei met inkepings, gate en 
snye getrek. Die klei-medium 
word gemanipuleer om so 
dun as moontlik te wees, om 
dit tot by die breekpunt te 
stoot en aan te moedig om in 
die proses te vervorm. Hierdie 
kwaliteit is uniek aan elke 
kunswerk en word nie beplan 
nie.”

Jo Roets

Aloiampelos

Commixta  

Lugdroogklei

42 x 31 x 3.5 cm

Jo Roets

Kumara Plicatilis

Lugdroogklei

42 x 31 x 3.5 cm

KURATOR SE PROFIEL

Suen Muller is ‘n skepper van uitstallings, kurator, 
ontwerper en dosent. Met ‘n passie vir kontemporêre 
Afrika-kuns en -ontwerp, beoog sy om die 
betrokkenheid van die gehoor deur middel van 
voortdurende interaksie en gesprekke te verbreed.

Muller meen visuele vertellings is van uiterse belang 
vir die ontwikkeling en groei van die algemene 
samelewing en dat opvoeding, deernis en begrip 
bemiddel kan word deur kontemporêre kuns en 
ontwerp.



KK
N

K 
on

de
rs

te
un

 d
eu

r:

    MEDIAVENNOTE

     PRODUKBORGE

      PROJEKBORGE

      SENIOR BORGE

      PREMIERBORGE

HOOFBORG STIGTERSBORG

Namens die Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK)
Hugo Theart - Artistieke direkteur
Lizané Basson - Algemene bestuurder 
Bernard le Roux - Bedryfsbestuur
Shael Laminie - Finansiële koördineerder
Daleen Witbooi - Inligtingskoördineerder
Colleen Swartz - Finansiële assistent
Francisca Deck - Administratiewe assistent
J.C. Aucamp - Kopieskrywer
Leroux Germishuizen - Grafiese ontwerper (BrandPublic)
 
DIREKSIE:
Crispin Sonn (voorsitter)
Ismail Mahomed
Denver Moses
Wicus Pretorius
Johannes van Niekerk
Hugo Theart (artistieke direkteur)
 
BESKERMHERE:
Patrice Motsepe
Franklin Sonn
Ton Vosloo
Christo Wiese 



www.kknk.co.za
044 203 8600 | kuns@kknk.co.za


