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visuele kuns

Die verlede spook by ons almal, dit is ’n dwaalgees 
wat in stilte sy hande na ons uitstrek.

In een hand hou ons die ou stene waarop ons stuk-
stuk voortbou.

In die ander is ’n digte sluier wat ons omhul sodat jy 
my nooit regtig kan leer ken nie, maar hierso, vat dit in 

elk geval.
Vat te veel en jy is bloot ’n dief, gedoem om die 

verlede te herhaal, te min, en jy skep monsters uit 
onkunde en pure hubris.

So word die fyn grys lyn wat onderskei tussen spoke, 
diewe en digters opnuut getrek met die skep van elke 

nuwe kunswerk.

Jean Genet het hierdie speletjie alte goed geken.
Die dief en die digter wat eens in flenters rondgedwaal 

het op soek na ’n huis, ’n plek om sy eie te noem.
Vandag nog beduie die ou gesaligde met sy lang 

vingers die donker in asof om te vra, watse soort 
wêreld wil julle hier bou?
Aan wie sal dit behoort?

En wie sal net nog ’n vreemdeling daarin bly?
  

Hierdie jaar is Spoke, diewe en digters die 
oorkoepelende titel van die visuele kunste by Aardklop 
2018.

Die tema lewer kommentaar op die kreatiewe proses 
asook die belangrike rol wat kunstenaars in ons 
samelewing vertolk. Vandag is kunstegnieke soos 
die gebruik van verkreë objekte en geskrewe teks 
alombekende strategieë om kontemporêre kunswerke 
te skep en sosiale kommentaar te lewer. Ons weet ook 
dat die groot modernistiese mite van die kunstenaar 
as geïsoleerde individuele genie die produk van baie 
spesifieke ideologieë was. Die uiterse belangrike rol 
van kreatiwiteit, die poëtiese en die kunstenaar se 
stem in die groter samelewing, blyk weer opnuut 
belangrik. Ons woon in ’n globale wêreld waar die 
grense tussen ons almal weer opnuut getrek word in 
definitiewe lyne. Almal blyk onversetlike opinies en 
idees te hê. Dit is hier waar kunstenaars moet stem dik 
maak deur hulle visies en drome vir die toekoms en die 
verlede konkrete vorm te gee.

Aardklop Kunssafari 
behoorlik die nag verhelder.
Botaniese tuin, Gerrit Dekkerstraat, 
Potchefstroomkampus 1 Okt 16:00 R200, 240 min,Geen 
o/18 (A), Afr, Eng

Aardklop 2018 skop af met ’n begeleide kunstoer 
deur die verskillende uitstallings. Kom ontmoet die 
kuratore en kunstenaars persoonlik, drink ’n glasie 
wyn (of meer!) en vier dan die opening van Aardklop 
2018 met ’n heerlike openingspartytjie tot die maan 

Ondersteun deur: Dippenaar-Familietrust
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Elk van die verskeie uitstallings wat deel uitmaak van 
Aardklop 2018, draai op sy eie manier die wêreld op sy 
kop en bied unieke invalshoeke oor ons elkeen se plek 
en rol in die samelewing. Daar is ’n fees van visuele 
kunswerke van regoor die wêreld, onder meer die 
werk van ons feeskunstenaar Diane Victor (Pretoria/
Johannseburg), solo-uitstallings deur Liza Grobler 
(Kaapstad) en Donald Wasswa (Uganda), en verskeie 
opwindende groepuitstallings met werke van jong en 
bekende kunstenaars soos Sharon Morris (Brittanje), 
Willem Boshoff, Shenaz Mahommed, Dylan Garham, 
Frikkie Eksteen, Avi Sooful en nog vele meer.

Hierdie jaar is ook die afloop van “Saamklop 2017”, 
Aardklop se gemeenskapskunsprojekte-fokus wat 
reeds verlede jaar begin het met die deelname van 
Artist Proof Studio, Bag Factory, Found Collective, 
Nirox Foundation, Centre For the Less Good Idea, en 
Keleketla!

Die visuele kunste gaan gepaard met ’n spesiale 
program van Afrikaanse musikante uit Pretoria, wat 
musikale spookstories kom vertel. Bacchus Nel, Die 
See en nuwelinge Blinkruiter kom bymekaar om 
Afrikaans te laat goël soos min. Die program bied 
ook ’n uitstalling van geskilderde portrette deur Ronel 
Kellerman, waarin ons land se mees bekende sanger-
digters op doek vasgevang word.  

Dr Johan Thom
Senior Lektor: Skone Kunste, Universiteit Pretoria

 

  Diane Victor (Feeskunstenaar)

Skadu’s en lig / Shadows and light

Met die solo-uitstalling “Skadu’s en Lig” bring Victor 
haar unieke stem terug na Potchefstroom. Haar werk is 
die volkome vergestalting van Aardklop se hooftema. 
Sy gebruik byvoorbeeld rook en glas om spookagtige 
figuratiewe visies te skep. Dit is ongelooflik broos maar 
terselfdertyd ook blywend. Sy is alombekend vir haar 
volgehoue poëtiese ondersoek van die misbruik van 
mag, misdaad en geweld in Suid-Afrika, en natuurlik 

die kwesbare posisie van die vrou se liggaam 
daarin. Hierdie jaar bring Victor ’n uitstalling na die 
universiteitskampus, en ook ’n konteks-spesifieke glas-, 
rook- en liginstallasie. 

  Hoofgroepuitstalling van die fees:   
  Spoke, diewe en digters 

Verwag die onverwagte soos jy verstrengel raak in 
die kunstenaars se kreatiewe visies om die hooftema, 
Spoke, Diewe en Digters.
’n Keur van kunswerke deur visuele kunstenaars oud 
en jonk, van wyd en syd (en noord en suid) word 
bymekaar gebring deur feeskurator Johan Thom. 
Die uitstalling se oogmerk is om die hooftema van 
die visuele kunste konkrete vorm te gee. Hou jou oë 
oop vir onder meer die spookagtige donker werk van 
fotograaf Roger Ballen, verwonder jou oor die skerp 
konseptuele inslag van Raimi Gbadamosi en Usha 
Seejarim, die wonderlike woordkuns van Sharon Morris 
uit Londen, asook ons eie Stefan Erasmus en Willem 
Boshoff se besondere werk. 
Lieflike skilderwerk deur Dylan Graham en Frederick 
Eksteen sal te sien wees, asook grensverskuiwende 
beeldhouwerk deur onder meer Angus Taylor, Avi 
Sooful en Sarel Petrus. Natuurlik sal daar ook nuwe 
stemme opklink deur opwindende, jong dinamiese 
kunstenaars soos Shenaz Mahomed en Potchefstroom 
se eie Cazlynne Peffer.

Met: 
Usha Seejarim (Johannesburg)
Marina Abramović (Serwië)
Sarel Petrus (Pretoria)
Raimi Gbadamosi (Johannesburg/ Londen)
Angus Taylor (Pretoria)
Stefan Erasmus (Johannesburg)
Dylan Graham (Pretoria)
Avi Sooful (Pretoria)
Olu Oguibe (Connecticut)
Frederick Eksteen (Pretoria)
Sharon Morris (Londen)
Willem Boshoff (Johannesburg)
Cazlynne Peffer (Potchefstroom)
Shenaz Mahomed (Pretoria)
Abrie Fourie (Berlyn)
Jodi Bieber (Johannesburg)
Bronwyn Lace (Johannesburg)

Kurator: Johan Thom
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  Liza Grobler

En die gras groei 
daarom …
 
Daar’s ’n gat in die 
grond –
En die groen gras 
groei daarom!

Ken jy die res van 
hierdie liedjie? 
As jy Afrikaans is, roep 
die frase waarskynlik 
’n busrit voor die 
gees. Dink aan ’n 
skooluitstappie met 
jillende kinders wat 
die woorde nasing 
en ’n paar sielsmoeë 
onderwysers wat 
halfhartig probeer 
orde handhaaf terwyl die landskap buite verbyflits. 

Die uitstalling is ’n binnenshuise gespreksgenoot vir 
die botaniese tuin. Maar in plaas daarvan om ’n 
natuurlike ruimte te illustreer, is die mikpunt om die 
kyker op ’n visuele reis te neem.
Die ruimte herinner aan plante en landskappe, maar 
is meer introspektief; ’n poëtiese bespiegeling oor 
groei en verganklikheid, met verskuilde verwysings 
na eienaarsskap, natuurrampe (brand) en tasbare 
herinneringe. 

  Donald Wasswa 

Aangebied deur Absa Kunsgalery 
Degenerative evolution of the living

Wasswa se solo-uitstalling ondersoek die konsep van 
diere en hul progressiewe ontwikkeling in ’n reeks 
kunswerke wat wissel van houtbeeldhouwerke en 
gemengde media tot sketse in ink op papier. Die 
groter projek word saamgebind deur byvoorbeeld 
die idee van evolusie deur natuurlike seleksie te 
beskou, soos deur Charles Darwin ontwikkel, asook 
ontwikkelings in nuwe tegnologie.

Wasswa verduidelik self: “The exhibition was inspired by 
the process of transformation, with a focus on humans 
versus a given environment, and the influence and 
effects of science and technology on both humans 
and their surroundings today. It’s an idea I developed 
after a discussion with fellow artists Genza Peter and 
Nakitende Sheila, where I imagined our current era as 
being the past, and humans living in a future existence 
– with these futuristic humans and animals presented 
in a museum-like space”.

Donald Wasswa (gebore 1984) bring sy vormingsjare 
deur in Nakivubo Flats, Kampala. Vandag leef en werk 
hy in Buziga, ’n voorstad van Kampala (Uganda), 
waar hy aan die hoof staan van Artpunch Studio.
 
Kurator: Dr Paul Bayliss

  A flood in my hands

‘’n Uitstalling geskep uit digkuns, en digkuns waaraan 
vorm gegee word as ’n uitstalling.

Geïnspireer deur die werk van die digters Nayirah 
Waheed en Seher. Hulle gedigte is gelyktydig teer 
en rou, en omarm ook die voortdurende botsing van 
passie, woede en vrees. Daar is egter ook genesing in 
hierdie verse, wat ons onvertelde stories en ervarings 
beklemtoon. 

Met:
Alka Dass
Anastasia Pather
Chumisa Ndakisa
Laylaa Jacobs
Reshma Chhiba
Simphiwe Buthelezi
 
Kurator: Aysha Waja

visuele kuns

“A flood in My hands”

What made them Human #1
Albizia and Ebony wood 81 x 5 cm (2018)
All images courtesy Absa Gallery and Donald Wasswa
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Detail van die uitstalling ‘Snake Eyes 3’ deur Found Collective, 
Aardklop, 2017.

  Saamklop! - Aanbiedings van 
  gemeenskapsprojekte

Met: Bag Factory, Artist Proof Studio, Found Collective, 
Keleketla!, The Centre for the Less Good Idea, Nirox 
Foundation.  

“Saamklop 2017”, Aardklop se gemeenskapskunsprojek, 
het verlede jaar begin met die deelname van Artist 
Proof Studio, Bag Factory, Found Collective, Nirox 
Foundation, Centre For the Less Good Idea en Keleketla! 

Vir Aardklop 2018 word die fokus effe vernou met ’n 
seleksie van kunstenaars se werke wat almal reeds by 
hierdie sentrums opleiding ontvang het, en/of deel van 
hulle programme was. 

  Spoke, diewe en digters

Met: Bacchus Nel, Die See & Blinkruiter Portret solo 
uitstalling: Ronel Kellerman
’n Spesiale program van musikante uit Pretoria wat 
musikale spookstories oor die toekoms en die verlede 
vertel.
Hulle kom bymekaar om Afrikaans te laat borrel, sing 
en goël soos lanklaas.
Die program bied ook ’n uitstalling van geskilderde 
portrette deur Ronel Kellerman wat ons land se 
bekendste sangerdigters vasvang op doek.
Roots Intiem 5 Okt 19:30 6 Okt 11:00 R120 70 min 
Kontemporêr Geen o/12 Afr


