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Oppirak

HIERDIE BELOWENDE, JONG KUNSTENAARS MAAK LETTERLIK HUL MERK IN DIE 
GEVESTIGDE KUNSWÊRELD ...

Jeugdige moontlikheid 

MAAIKE BAKKER SE ILLUSTRASIE 
“THE RIVER SNAKE” UIT DIE 
REEKS THE RIVER, 2012.
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In 2009 het Phaidon, uitgewer van onder meer 
kunsboeke, ’n kunstenaarsgids met die titel Younger 
than Jesus uitgegee. Die oogmerk was om “die beste 

internasionale kunstenaars jonger as 33” te identifiseer. 
Met ander woorde, kunstenaars met ’n nog beperkte 
oeuvre en wat dalk nog nie hul stempel duidelik afgedruk 
het nie. 

Om verstaanbare redes is dit makliker om 
terugskouend ’n kunstenaar van formaat uit te wys, en 
aansienlik moeiliker om die toekoms te lees. Nietemin, 
daar ís jong kunstenaars met wie ’n mens die toekoms 
tegemoet kan gaan – soos Maaike Bakker en Cow Mash.

Maaike Bakker
In 2015 is Maaike op die Design Indaba Expo deur die 
ontwerptydskrif Computer Arts aangewys as een van 
sewe Suid-Afrikaanse illustreerders om dop te hou. In 
dié geselskap was dié knik in haar rigting nie net ’n 
pluimpie nie, maar erkenning van die uitsonderlike werk 
wat sy in ’n relatief kort loopbaan, sedert 2009, gemaak 
en vertoon het. Dit sluit in groepuitstallings, duo-
uitstallings en, in November, haar jongste: ’n solo-
uitstalling in die Kalashnikovv-galery in Johannesburg.

In minder as tien jaar het Maaike (31) se illustrasiewerk 
herkenbaar geword, moontlik vanweë ’n ietwat bisarre 
streep wat immer ’n glimlag ontlok: Tonele in helder 
kleure wat ’n alternatiewe werklikheid sou kon verbeeld; 
een waarin swaartekrag nie geld nie; waarin 
mensgemaakte, reguit lyne met die soepel vorms van die 
natuur gekombineer word (Unruhige Landschaft, 2014). Of 
tonele waarin ’n narratief, soos ’n gedig deur die 
Mexikaanse digter Christian Peña, die vertrekpunt is 
(Marlboro, 2015). Of ’n verhaal, soos dié deur Jaco van 
der Merwe, voorsanger van die elektro-rappers 
Bittereinder (The River Snake, 2012).

Teen 2012 het eklektiese kleure en vektorgebaseerde 
digitale ontwerp ’n eienskap van haar illustrasies begin 
word – steeds gestileerd, steeds aweregs. 

Kort voor die opening van haar uitstalling in die 
Kalashnikovv-galery in Braamfontein ruim dié 
bedrywige kunstenaar tyd in vir ’n onderhoud. Ons 
ontmoet mekaar ’n klipgooi van die Open Window-
instituut in Irene waar sy onder meer klas in illustrasie 
gee.

‘Oop’ eindes
“Daar is nog heelwat wat gedoen moet word,” sê sy oor 
die uitstalling. Dis ’n stelling eerder as ’n teken van 
paniekerigheid. Sy het ’n kalmte wat ook sigbaar is in haar 
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kuns, wat “stiller” is as die illustrasiewerk. Dié is 
beredeneerd en logies, maar allermins koud en afstandelik.

Die uitstalling, Beyond the Vanishing Point, eggo die titel 
van ’n werk in ink en spuitverf op papier wat sy verlede 
jaar in die uitstalling Aesthetic Engineering, saam met MJ 
Turpin, ook in die Kalashnikovv, vertoon het. Teen die 
tyd dat dié artikel verskyn, sal die uitstalling reeds oor 
die einder verdwyn en elke werk ’n eie tog begin het. 
Want klaar, soos in afgehandel, is Maaike se abstrakte 
tekeninge, skilderye en installasies nié, en ’n stelling met 
’n bepaalde doelgerigtheid is nie haar fokus nie. 

Dit is immers nie stelligheid wat haar aantrek nie, 
maar die tentatiewe; meer nog, die moontlike. Haar 
werk het “oop” eindes eerder as finaliteit; kommas in 
plaas van punte. “Dit is juis dié aspek wat my fassineer,” 
sê sy. “Die feit dat ’n mens die hele tyd bly verken; 
sonder om ’n eindpunt te bereik.”

In ’n werk soos But then Again, 2017, is dit die 
driedimensionaliteit van haar installasiewerk wat op ’n 
plat doek gestalte kry. Met behulp van lasersnywerk gee 
sy aan tweedimensionele abstraksie nóg ’n laag; iets van 
’n reliëf, wat die moontlikhede vir bespiegeling des te 
meer verhoog. As Maaike se werk soms as “moeilik” 
beskou word, sou die opmerking van Sol LeWitt, die 
Amerikaanse kunstenaar wat al die “vader van 
konseptuele kuns” genoem is, waardevol kan wees: 
“Konseptuele kunstenaars is mistici eerder as 
rasionaliste.”

Dit is wanneer ’n mens haar ragfyn gekonstrueerde 
tekeninge of skilderye bloot rasioneel wil “verstaan” dat 
jy vasdraai. Die mistiek waarna LeWitt (’n kunstenaar na 
wie sy opsien) verwys, manifesteer in die innerlike 
skoonheid van vlak en vorm, van lyn en tonaliteit. Al 
wat ’n mens moet doen, is om regtig na die werk te kyk. 
Dit is dán wanneer Maaike se kuns jou “vang”; wanneer 
’n mens bewus word van die balans tussen merk en 
“negatiewe ruimte” (die afwesigheid van merke), en van 
die spanning tussen die twee (Explanations for Undefined 
Problems II, 2017).

Maaike se werk herinner aan die integriteit van 
bouplanne: Eerlik in hul eenvoud; met die moontlikhede 
wat daarin opgesluit sit. En die vryheid. Want die 
bouplanne is nie die gebou nie. Net soos ’n kaart nie die 
landskap is nie. 

Wat haar werk, illustrasies sowel as abstraksies, so 
opwindend maak en wat van haar inderdaad ’n 
kunstenaar maak om van kennis te neem, is die 
verkenningstogte waarop sy gaan en die kyker neem. 
Ver anderkant die einder.

Besoek breinmasjien.com en maaike-bakker.com.

Cow Mash
Cow Mash is ’n naam wat jy maar in die oor kan knoop. 
Pas 23, met ’n vars BA in visuele kunste in haar sak en ’n 
aweregse sin vir humor het sy reeds aandag as kunstenaar 
getrek. En alles dui daarop dat sy nog heelwat planne in 
haar agterkop het.

Sy is in Polokwane as Kgaogelo Mashilo gebore, maar 
woon sedert sy ses jaar oud is in Pretoria. Sy kom uit ’n 
gesin van kunstenaars – haar broer, Setlamorago (30), en 
suster, Manyaku (26), is albei kunstenaars – maar dit was 
in Pro Arte Alphen Park, waar sy gematrikuleer het, dat 
haar liefde vir kuns werklik vlamgevat het. Sy het haar 
in 2014 ingeskryf vir ’n graad in visuele kunste aan die 
Tshwane-Universiteit van Tegnologie en dié graad, met 
spesialisering in beeldhou, pas voltooi.

’n Werk van haar, Manaka, is in Mei in die Nirox-
beeldhoupark se winteruitstalling, Open Laboratory, 
vertoon. 

Watter rol het Pro Arte Alphen Park in jou 
ontwaking as kunstenaar gespeel?
Aanvanklik het ek gedink dit is kos wat met my kunssin 
praat. My hoofvak was gasvryheidsbestuur. Maar toe 
besef ek, ek is eintlik ’n bietjie jaloers op leerders wat 
groot 3D-voorwerpe maak. Ek het besluit ék kan beter 
groot goed maak.
Het jou broer jou enigsins beïnvloed?
Dit was vir my wonderlik dat Setlamorago op 
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universiteit iets kon swot waarvan hy regtig hou. Ek 
onthou die dae waarop hy my gevra het om hom te help 
om silikongietvorms te maak. Ek was so opgewonde om 
meer te wete te kom oor die prosesse en tegnieke van 
kuns maak.
Waarom wil jy ’n beroepskunstenaar wees?
As ek nie ’n towenaar kan wees nie, dan beslis ’n 
kunstenaar. Daar is toorkrag daarin om ’n boodskap van 
die hart na die kop na die hande te vertaal. Dit is wat 
kuns is. En dit is wat ek wil doen.
Hoe lyk jou onmiddellike toekoms?
Volgende jaar begin ek met my meestersgraad in visuele 
kunste. Ek wil heelwat meer werk maak en meer leer en 
groei as kunstenaar. Aangesien dit my loopbaankeuse is, 
moet ek ook maniere vind om van my kuns te kan lewe. 
Nietemin is dit die vreugde van kuns maak wat my boei.
Vertel ’n bietjie meer van Manaka, jou beeldhou-
installasie met die verstandtande.
Ek sien verstandtande as simbool van my eie groei en 
ervaring, maar ook van oorgeërfde en verworwe kennis. 
Agter die harde buitekant skuil ’n gevoel van kennis, wat 
eindeloos vloeibaar en eweneens broos is. As 
verstandtande hul opwagting maak, is dit gewoonlik 
onverwags en dit kan pyn of irritasie veroorsaak.

Met die beelde, gemaak van sement, wou ek iets van ’n 
gewyde Stonehenge-omgewing skep waarin ’n mens die 
“donker magte” van kennis kan oordink.

Wat was jou trotsste oomblik as kunstenaar tot 
dusver?
Om op 23 reeds twee openbare beeldhouwerke te kan 
hê. Dit is vir my wonderlik!

My trotsste oomblik was die onthulling van Oliver 
Tambo se standbeeld by die O.R. Tambo-lughawe 
vroeër vanjaar. Dit is ’n bronsbeeld van 2,5 m hoog 
waaraan ek, Paballo Majela en Zelda Stroud gewerk het. 

Die trots is ook gesetel in die wete dat my ouers nie 
meer kuns as ’n loopbaan bevraagteken nie. Ek kan nou 
met klei speel sonder om aan prioriteite herinner te 
word. 

My ouers het my nog altyd gesteun, maar dié 
spesifieke werk het hulle die reg gegee om te kan spog. 
En dit is ongelooflik!
Waarom Cow Mash? Hoe reageer mense op dié 
naam?
Kgaogelo word uitgespreek “cow-gelo” en die Mash is 
die eerste deel van my van. Ek is dol daaroor om Cow te 
wees. Ek is ’n vegetariër soos dié grasvreters, ek rek my 
oorlobbe soos wat koeie oormerkers dra en as mense sê 
ek is “otherly”, sê ek: “Nee, ek is ‘udderly’.”

Soms dink mense ek maak ’n grap. Ander is skrikkerig 
om my te na te kom. Maar miskien besef iemand iewers 
ek is so gewyd soos ’n heilige koei. 

DEUR JOHAN MYBURG

COW MASH SE MANAKA (“HORINGS” IN SEPEDI) IN DIE NIROX-BEELDHOUPARK IN DIE WIEG VAN DIE MENSDOM. FOTO: ANDILE BUKA


