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VISUELE KUNS
feeSkUnStenaar

tergeo

Kunstenaar: Penny George

Penny se inspirasie en belangstelling is die gebruik van weggooigoed – hout-agtige, 
ronde objekte met ’n borselrige, getekstureerde voorkoms, verteenwoordigend 
van objekte wat vereenselwig word met skoonmaak. Die kunswerk beeld die rol 
van vrouwees in die gemeenskap uit, hul skoonmaakgebruike en roetines. Penny se 
kunswerke is gelaai met fyn detail omdat die etsingsproses sulke fyn detail toelaat. 
Tekenkuns is ’n integrale deel van alle kunsprosesse en sy geniet groot- én kleinskaalse 
tekenwerk. Intaglio is ’n baie ou, tradisionele drukproses en word vandag deur 
min mense bedryf. Om dié proses aan die lewe te hou, geniet sy dit om intaglio in 
kombinasie met gevonde objekte te gebruik ten einde dié objekte nuwe lewe te gee en 
die intaglio-proses te laat herleef.

Die tentoongestelde werk ondersoek grootliks die “heraanwending” van die vervalle of 
verworpe objek en die estetiese vernuwing daarvan. Penny se skeppingsproses word 
vergestalt deur ’n ervaring wat herinner aan argivering, soos om bymekaar te maak, 
uit te sorteer, te ondersoek, uit te kies, te interpreteer en te assosieer. In dié uitstalling 
laat Penny ’n narratiewe benadering tot kuns agter, gebruik sy simbole en metafore om 
tradisionele indrukke van vrouwees te verbeeld, asook temas wat die gemeenskap en 
sy waardes ondersoek. Te midde van die alledaagse objekte wat verteenwoordig word, 
word huishoudelikheid ’n sentrale fokus, soos gesimboliseer deur Spring Cleaning, 70. 
Dié werk beeld die sosiaal gekonstrueerde rol van vrouwees uit.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
uS Konservatorium | Gratis

Tergeo
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yoUng, free and Single

Kunstenaar: Selvin November

Dié versameling werke verken sosio-politieke kwessies deur die gebruik van visuele 
taal ten einde die kunstenaar se idees op ’n geverfde oppervlak uit te druk. Die 
uitstalling ondersoek die binêre idee van vryheid en slawerny. Die werk verken 
idees oor wat dit beteken om jonk te wees in ons huidige sosio-politieke bedeling. 
Die jeug word meer as ooit onderwerp aan die trefkrag van globalisering. Die 
bemarkingsmasjien, met tegnologie as wapen, verseker dat jy onderdanig bly aan 
handelsmerke of denkrigtings. Abstraksie is ’n tipe uitdrukking van vrye denke deur 
die gebruik van lyn, vorm en kleur. Die idee van vryheid kan bereik word deur geloof 
in jouself as ’n individu. November gebruik elemente van die natuur in sy werk as 
’n metafoor vir vryheid en gebruik lyne om daaraan uitdrukking te gee. Die lyne in 
sy werk verteenwoordig slawerny en hy gebruik oop, kleurryke vorm as teëwig en 
metafoor vir vryheid.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
uS Konservatorium | Gratis

kUratorSrede 2019

tHeo kleynHanS

Die feestema is vanjaar “Jonk” en die kunsprogram sluit hierby aan. Ons het twee jong 
feeskunstenaars, naamlik Penny George en Selvin November. Selvin November spreek 
sosio-politiese vraagstukke rondom slawerny en vryheid aan met groot abstrakte 
skilderye en Penny George se drukkuns wentel rondom vroue in die gemeenskap se 
skoonmaakroetines en praktyke. 

Daar is uitstallings wat gemoeid is met die verkiesingsjaar, ’n groepsuitstalling van 
kunstenaars jonger as dertig, ’n skattejag, stuitige video’s, kunstenaars wat in meer 
as een medium werk, borduurwerk, fotografi e, keramiek, sensuele skilderye, politiese 
beeldhouwerke en drukkuns te sien.

Kuns is van nature viraal, veranderlik, uitdagend en ewig muterend. Elke uitstalling 
is gekies omdat dit al hierdie eienskappe het, maar bowenal omdat dit esteties 
verantwoordbaar is.

kUnSrondleidingS

Theo Kleynhans sal daagliks om 10:00 kunsrondleidings vanaf die US Konservatorium 
aanbied. Die ontmoetplek is in die foyer en die rondleiding sal ongeveer 2 ure duur. Die 
laaste Sondag van die fees, 10 Maart, sal geen rondleiding aangebied word nie.

Selvin November
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a fragile Corridor

In samewerking met Spier Arts 
Trust en die Spier Arts Academy

Kunstenaar: Marlise Keith

Keith se solo-uitstalling bestaan uit 
gemengdemedia-collages, grootskaalse 
tekenkuns in potlood, materiaal en 
ink, geborduurde monteerbeelde en 
mosaïeke. Haar uitbeeldings word 
geïnspireer deur al die vreemde, 
onverwagse morsigheid van menswees. 
Die beoefening van tekenkuns is vir 
haar ’n beheermeganisme. Deur haar 
tekeninge verwerk Keith onderwerpe 
wat te skrikwekkend, verwarrend of 
verdring is om in netjiese woorde of 
sinne uit te druk. Sy ly aan meedoënlose 
skeelhoofpyne, wat aan haar eindelose, 
pynigende ure verskaf om haar menslike 
toestand te bedink en wat dit vir haarself 
en ander lewende wesens mag beteken. 
Ander het al opgemerk dat haar keuse 
van onderwerpe ’n surrealistiese 
kwaliteit aan haar werk gee, wat die 
waarnemer aantrek om die donkerder 
kompleksiteite wat onder haar beelde 
skuil, van nader te bekyk en sodoende 
eindelose moontlikhede van betekenis 
te vind.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
JH Neethling-gebou | Gratis

arte faCtUm

Kurator en kunstenaar: Corlie de Kock

Arte Factum fokus op die 
verpersoonliking van voorwerpe. Die 
skep van voorwerpe word ’n manier 
om die self te defi nieer. Vakmanskap 
word beklemtoon in hierdie eklektiese 
versameling kontemporêre visuele kuns, 
artefakte en eietydse ontwerpsartikels. 
Soos die kamera die skilder bevry 
het van blote nabootsing, het die 
laserdrukker en keramiekfabrieke die 
beeldhouer en keramiekkunstenaar 
bevry om te fokus op skoonheid en 
kommunikasie eerder as funksionaliteit. 

Die uitstalling beklemtoon voorwerpe 
wat deur mense se hande geskep is – 
selfuitdrukking, funksioneel of bloot 
dekoratief. Die kurator se rol as outeur 
word benadruk. Corlie de Kock glo die 
seleksie en plasing van werk dra by tot 
die visuele gesprek met haar gehoor. 
Die uitstalling is toeganklik vir intree-
versamelaars sowel as beleggers.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Neethlingshof | Gratis

BaBBel

Kunstenaar: Alessandro Pappada

Suid-Afrikaanse taal is kleurryk, 
beskrywend en kompleks. Woorde, 
uitroepe en frases word verskillend 
gebruik deur mense van verskillende 
kleure, ekonomiese klasse of sosiale 
afkoms. Tog is daar sekere sêgoed 
wat almal verstaan. Hierdie uitstalling 
bring hulde aan die woorde en frases 
wat ons verenig. Met die gebruik van 
kleur in die keramiekportrette om 
individualiteit te beklemtoon, word taal 
die gemeenskaplike grond wat aan almal 
die vryheid gee om hulle uit te druk 
en te kommunikeer met die woorde 
van ons unieke Suid-Afrikaanse taal. 
Hierdie kreatiewe verkenning wil met ’n 
humoristiese benadering ’n gevoel van 
verbintenis tussen mense vergestalt.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Visuele Kunste-gebou, onder trap | Gratis

viSUele kUnS

A Fragile Corridor

Selvin November
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BalanS met CHriSto 
CoetZee

Regisseur: Jan-Barend Wolmarans
Vervaardiger: Herman Binge
Skrywer en vertaling: Jan Wolmarans
Taal: Afrikaans en Engels

Die avant garde skilder en fi losoof 
Christo Coetzee se werk is ’n strewe om 
balans te vind tussen chaos en orde, reg 
en verkeerd, mooi en lelik, dag en nag, 
man en vrou, verlede en toekoms, hemel 
en aarde, seks en liefde, sterre en water, 
jeug en ouderdom, noodlot en 
bestiering, kuns en versiering. Coetzee 
was ’n man wat ons kunsgeskiedenis met 
skokkende insigte omgekeer het en, 
met doodskis of trou-rok, van die 
internasionale kunswêreld tot die 
Tulbaghse wynboere met sy kroegstories 
vol lewenskennis betower het.
Jan-Barend Wolmarans, die bestuurder 
van die Christo Coetzee Museum 
op Tulbagh, bied tydens die fees 
rondleidings op 1, 2, 4, 6 en 8 Maart aan. 
Hierdie rondleidings begin om 11:00 by 
die uitstalruimte en duur ongeveer 75 
minute.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
uS Konservatorium | Gratis

BinneSte BUite – die 
Boek aS geBoU

Kunstenaar: Bettie Coetzee Lambrecht

’n Fotografi ese voorstelling van JONK, 
met ander woorde, van TYD as begrip 
waarin hede en verlede, jonk en oud 
versmelt met ruimte, beweging en 
stilstand. Die idee word uitgedruk in 
saamgestelde foto’s van die interieur 
van die Zeitz MOCAA-kunsmuseum in 
Kaapstad en foto’s van saad, aardvorms 
soos verweerde sandsteen, geplooide 
woestynsand en vervalle eksterieurs 
van straatgeboue. Geraamde A1-grootte 
foto’s op argivale papier teen ’n muur, 
asook driedimensionele kunstenaars-
boeke op draaiende voetstukke word 
tentoongestel. Die A3-grootte blaaie van 
hierdie boeke stel die buitemure van ’n 
gebou voor. Binne en buite gelyktydig 
teenwoordig. Net soos hede en verlede. 

Beweging van buite na binne in tyd 
en ruimte word gesuggereer deur die 
draaiende voetstuk. Die toeskouer word 
genooi om met die “gebeeldhoude” drie-
dimensionele boek/gebou in verhoud-
ing te tree. Om as ’t ware tussen die 
blaaie/mure in te stap van buite af. 
Soos wat ’n leser van buite af in die 
gedagtewêreld van ’n boek instap, só 
stap die besoeker nie net die museum 
binne nie, maar tot binne in die ervaring 
van ’n kunswerk. Soos die koringsaad 
wat die interieur-ontwerp van die Zeitz 
MOCAA-gebou geïnspireer het, so kan 
die belewenis van ’n kunswerk die prikkel 
wees tot nuwe insigte by ’n waarnemer.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Visuele Kunste-gebou, tonnel | Gratis

Binneste buite – die boek as gebou

Die obsessie-
Die emmer

Balans
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die oBSeSSie - die emmer

Kunstenaar: Theresa Jo Wessels

Die enigste manier waarop Kapenaars 
die droogte kan oorleef, is om ’n obses-
sie met water te hê. En om elke druppel 
daarvan te red het jy ’n emmer nodig. 
’n Emmer is ’n objek waarin jy water 
kan dra en stoor, ’n eeue oue simbool 
wat nou weer in ons psige ontvou. Die 
kunstenaar se gebruik van emmers is ’n 
diepe erkenning van vrouens wat dui-
sende jare lank al water in emmers dra. 
Sy het emmers op waardelose Kaapse 
telefoonboekpapier uitgebeeld - ’n ikoon 
uit die verlede, net soos die water wat 
ons as ’n vanselfsprekende kommoditeit 
gesien het. Die papier met name en lyste 
van mense en adresse is opgehewe van 
die agtergrond monteer en agter glas 
en raam gesit. Die papier wat gewoonlik 
vermors word, soos water, kry dus nou 
’n verhewe status. ’n Emmer van klei wat 
met goud binne geglasuur is, weerkaats 
glinsterende water – water is goud!

1-9 maart 09:00 - 18:00 
JH Neethling-gebou | Gratis

die UitgewerpteS     

Ouderdomsbeperking: Nie geskik vir 
sensitiewe kykers nie

Vervaardiger en kunstenaar: Tiaan van 
Deventer

’n Fotografie-uitstalling. Die wat fynge-
kou, geproe en uitgespoeg is, nie lekker 
nie, suur, galbitter. Ons sien hulle elke 
dag, maar ons “sien” hulle ook nie. Elke 
dag raak “hulle” meer en meer. Hulle 
neem woning in in tydelike strukture 
onder brûe, bosse en in stegies. Tydelik 
omdat wetstoepassing sporadies die 
strukture weer verwoes en verwyder; 
omdat “ons” nie hul bestaan wil erken 
nie. Hulle drink, gebruik dwelms, fuif, 
hoereer, steel, slaan, verkrag, molesteer, 
sodomiseer, spoeg, vloek, moor en 
mors – net soos “ons”. Is ons werklik 
soveel anders? Vloei die bloed anders 
in hul are en wie van ons is werklik die 
vryste? Tiaan van Deventer bestudeer 
dié tameletjie en ander vrae in sy visuele 
kuns.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Ou Konservatorium | Gratis              

dUBBelHandig

Kunstenaars: Hannes van Zyl, Jeanne 
Hoffman, Susan Grundlingh en Ceramic 
Matters (Gerhard Swart, Anthony Harris) 

Om in twee en in drie dimensies te kan 
dink en werk, sit nie in almal se broek nie. 
Hierdie kunstenaars kan wel in beide die 
mediums van keramiek en skilderkuns 
werk.

Vir hierdie uitstalling het elke 
kunstenaar ’n reeks skilderye in hul 
eie kenmerkende styl gemaak. Elkeen 
van die skilders is gevra om in klei 
op die ander kunstenaars se werk te 
reageer. Die gevolglike keramiekwerke 
is ’n verskeidenheid driedimensionele 
reaksies op en interpretasies van die 
tweedimensionele skilderye. 

Dubbelhandig
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Intuïtief weet kunstenaars wat 
sielkundiges vandag erken: dat ons 
met ons hande net soveel as met ons 
breine dink. Die denkende en leergierige 
hand word erken en gevier in hierdie 
uitstalling.

Hierdie kunstenaars wat gemaklik wissel 
tussen die mediums van klei en skilder, is 
voorwaar dubbelhandig. 

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Ou Konservatorium | Gratis

ek praat noU-noU

Kunstenaar: Paul Birchall

Hierdie installasie bestaan uit 
’n reeks kort video’s wat die 
uiteenlopendheid van gesproke taal 
deur eenminuutmonoloë ondersoek. 
Die kunstenaar gebruik sy hande om 
kreature te skep wat oor die alledaagse 
wêreld praat. Die werk het ten doel om 
aangrypend, humoristies, poëties en 
bisar te wees. Dit skep ’n hipnotiserende 
visuele wêreld van klank en kleur. Dit 
is op verskillende plekke verfi lm, met 
woorde wat harmonieer of kontrasteer 
met die omgewing en daardeur word 
die boodskap versterk of ondergrawe. 
Al die video’s is met die kunstenaar 
se selfoon verfi lm en geredigeer, in 
ooreenstemming met die hedendaagse 
neiging om alles deur ’n selfoon vas te 
vang en te beleef. Die werk word op 

klein skerms ten toon gestel, eie aan 
die intimiteit wat toenemend ons uitkyk 
op die wêreld is. Die kunstenaar poog 
om die gehoor op verskillende visuele 
en intellektuele vlakke te vermaak en te 
betrek. 

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Ou Konservatorium | Gratis

ek Sien joU, ek iS Hier

Met: Groepsuitstalling met, onder andere, 
Fanie Scholtz, Clare Menck, Sam Themba, 
Floris van Zyl, Mzimasi Funo, Anne Wells, 
Themba Mkhangeli, Milan Benjamin, Jan 
Wolmarans en Willem Pretorius

’n Groepsuitstalling deur gevestigde en 
opkomende kunstenaars wat almal ’n 
portret geskilder het van iemand wat 
behoort tot ’n ander rasgroep as hul eie. 
In die verkiesingsjaar is dit belangrik dat 
ons mekaar weer onder die loep neem.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Ou Konservatorium | Gratis

Ek sien jou, ek is hier

194
Ek praat nou-nou
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grondwater

Met: Brahm van Zyl, Juria le Roux, 
Desmond Mynila, Pauline Gutter 
Taal: Afrikaans & Engels

Grondwater – “water in die grond 
wat alle ruimtes vul”. Grond en water. 
Die fondament van ons bestaan en 
voortbestaan lê daarin opgesluit, 
is geheel en al daaraan verbonde. 
Aanspraak en verlies. Mag iemand 
aanspraak maak op grond en water? 
Behoort dit aan ’n sekere groep mense? 
Indien wel, aan wie – en hoekom? 

Met hierdie tentoonstelling ondersoek 
die skilders die netelige kwessie van 
grond- en water-erfenis.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
JH Neethling-gebou | Gratis

koppeSneller

Kunstenaar: Alessandro Pappada

Koppesneller is ’n “skattejag”. Leidrade 
word op Instagram, Facebook en Twitter 
geplaas om deelnemers in staat te stel 
om eiesoortig-gesmede miniatuur-
keramiekkoppe te vind wat regoor die 
Wes-Kaap weggesteek is. Elk van die 
50 koppe wat tydens die Woordfees 
op Stellenbosch weggesteek is, het 
’n papierrol by met ’n unieke nommer 
wat jou die kans gee om een van drie 
spesiale Goue Koppe te wen, eksklusief 
vir Woordfees 2019 gemaak. 

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Hou die Woordfees se webwerf en sosiale 
media dop vir besonderhede | Gratis 

lap Se ontHoU

Vervaardiger en kunstenaar: Elbé 
Coetsee

“Wanneer ’n ou mens in Afrika sterf, is 
dit asof ’n biblioteek afgebrand het.” 
Dié woorde van die fi losoof Amadou 
Hampâté Bâ (1900-1991) het ’n diep 
snaar geraak. Om deel van hierdie ou 
orale kultuurskat van die Blouberg-
gebied in Limpopo te bewaar, het Elbé 
Coetsee met ’n dokumenteringsproses 
begin. Terwyl sy vaardigheidsopleiding 
gedoen het, byvoorbeeld om vrouens 
te leer borduur- en kralewerk doen, het 
hulle gesels. Dit was fassinerend om te 
sien hoe hulle smul aan mopaniewurm-
geregte. Aspekte van die alledaagse 
lewe, soos resepte, tradisionele 
medisyne en rituele in dorpies soos 
Ramašfi kana, Simson en Grootpan 
word op lap geteken en met die hand 
geborduur. Die gepaardgaande teks is in 
Sepedi, Afrikaans, Engels, Duits, Frans of 
Braille. Om hierdie borduurlappe, wat ou 
tradisies dokumenteer, in boekvorm te 
bind, is nuut in Suid-Afrika. Daar bestaan 
wel al sedert die 1970’s boeke van lap, 
soos byvoorbeeld dié van die Franse 
kunstenaar Louise Bourgeois.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Visuele Kunste-gebou, tonnel | Gratis

Lap onthou

Koppesneller
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my afrika-wildeHonde

Vervaardiger en kunstenaar: Jean 
Theron Louw

“Met hierdie werk wil ek as beeldhouer 
die waarnemer nooi om my te begelei 
op my innerlike reis deur my eie 
emosionele angst. Die werk is ’n web 
van oorvleuelende gedagtes – my 
eie menswees, my theriantropiese 
wildehond en die ernstig bedreigde 
Afrika-wildehonde.” Daar is tans slegs 
397 Afrika-wildehonde in Suid-Afrika 
en minder as 5 000 in Afrika oor. Die 
kunstenaar worstel met vyf ernstige, 
hedendaagse kwessies: oorbevolking, 
xenophobie, plaasmoorde, die sosiale 
weerloosmaking van vroue en sy eie, 
innerlike angst. Sy gewaarwordinge 
word deur tien A1-inksketse en vyf 
beelde uitgebeeld. Daar is vyf sketse 
wat in ’n ry uitgestal word, elk met sy 
eie skadubeeld. ’n Rooi simbool op elke 
skets dui die naam of die betekenis van 
die skets aan. Die werk word saamgevat 
deur die vyf beelde wat voor die sketse 
uitgestal word.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Visuele Kunste-gebou, Lokaal 1037  
Gratis

SUB 30

Kurator: Larita Engelbrecht
Kunstenaars: Fanie Buys, Luami Calitz, 
Buhle Nkalashe, Chris Swart, Stephanie 
Fichardt, Nazeer Jappie, Justin Fife, 
Chloe Etheridge, Jayshal Gajjar e.a.

“30 is die nuwe 21.” Só sê die 
millenniërs. Dié groepsuitstalling stel 
die denkprosesse, smaakvoorkeure en 
visuele oortuigings van hierdie geslag 
ten toon. Al die kunstenaars is jonger as 
dertig. Die werk is tweedimensioneel en 
bevat drukkuns, tekeninge en skilderye. 

1-9 maart 09:00 - 18:00 
JH Neethling-gebou | Gratis

verplant 

Kunstenaar: Willie Schlechter

Die uitstalling ondersoek die rol wat 
plante gespeel het in die (mis)vorming 
van die Kaap se sosiale, landbou- en 
politiese landskap. Hul bekendstelling, 
verwydering of verplasing het 
uiteraard ’n belangrike rol gespeel in 
die verandering van die “natuurlike” 
voorkoms van die Kaap. Hierdie 
transformasie was die resultaat van 
landboukundige vooruitgang (vrugte, 
wingerde, graan) sowel as sosio-politiese 
mag – Van Riebeeck se heining. Ten 
spyte van die kritiek teen Van Riebeeck 
en die aanplanting van uitheemse plante, 
het hierdie gewasse en bome ’n groot 
rol in die ekonomiese groei van die Kaap 
gespeel, al was dit in teenstelling met 
sosiale groei. Die tradisionele en hoogs 
gedetaileerde wetenskaplike styl en 
waterverf waarin die plante geïllustreer 
is, verhoog hulle tot ’n vlak van kulturele 
en botaniese belang. Hulle word verder 
gejukstaponeer met kaarte en illustrasies 
van die landskappe en ruimtes wat 
hul toevoeging of verwydering gehelp 
defi nieer het.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
JH Neethling-gebou | Gratis

My Afrika-wildehonde

Sub 30
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X

Kunstenaar: Hennie Meyer

X is die 24ste letter van die moderne 
Latynse alfabet. Hierdie letter het 
ook vele ander funksies. Dit word 
gebruik om die onbekende aan te dui, 
verteenwoordig die handtekening 
van ’n ongeletterde persoon, ’n soen, 
’n spesifi eke plek op ’n kaart en 
ook die geslagschromosoom. In ’n 
verkiesingsjaar het X ’n ander betekenis. 

Hierdie keramiekinstallasie bestaan uit 
honderde handgemaakte “stembussies” 
in natuurlike aardse kleure. Die 
kleurpalet verwys na die grond waarin 
ons identiteit as individu en kollektief 
nou verweef is. Die stembus word 
gebruik as metafoor vir die individu, 
die kollektiewe mag van die massa en 
vir die willekeurige en onwillekeurige 
konneksies tussen ons. Meyer is ’n 
keramiekkunstenaar wat die konsep 
van herhaling en veelvoude in sy 
installasies gebruik. Konseptueel is hy 
geïnteresseerd in en ondersoek hy die 
verskillende rolle wat individue in groepe 
speel.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Ou Konservatorium | Gratis

197

yeSterday, today & 
tomorrow 

Kurator: Judy Woodborne

Kunstenaars: Zyma Amien, Danny 
Myberg, Michele Rolestone, Chris 
Diedericks, Alex Hamilton, Theo 
Kleynhans, Michelle D’Argent, Judy 
Woodborne e.a.

’n Portefeulje van afdrukke deur 
ongeveer 11 kunstenaars. Elke kunstenaar 
word uitgenooi om ’n werk by te dra 
wat pas by die titel van die projek. Elke 
bydraer maak dan ’n afdruk van sy/
haar werk as ’n uitgawe van 10. Die werk 
word so gedruk dat dit ruimte laat vir ’n 
afdruk van die volgende kunstenaar, aan 
wie die 10 afdrukke aangestuur word. So 
ontvang elk van die 11 kunstenaars dan 
’n afdruk van ’n mededeelnemer, waarop 
elk sy oorspronklike afdruk aanbring. Die 
eindproduk is ’n  reeks van 110 afdrukke, 
elk met die werk van twee kunstenaars 
daarop.

1-9 maart 09:00 - 18:00 
Ou Konservatorium | Gratis

Verplant

Yesterday, Today & Tomorrow
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kUnSkontekS
Aangebied deur Aspire Art Auctions 

SomerSkemerkelkieS 
en die kUnS van kUnS 
verSamel

Kom geniet ’n uitsonderlike aand van 
kuns, wynproe, musiek, ’n ekslusiewe 
voorskou van Aspire se SOMER19-
kunsversameling en ’n spesiale 
aanbieding: Die kuns van kuns versamel. 

1 maart 18:00
3 ure | R250 p.p. Beperkte getalle. RSVP 
deur ’n kaartjie aan te koop. Volledige 
adres word verskaf op bespreking by: 
cpt@aspireart.net

kUnSgeSprek: ontmoet 
die kUnStenaar

Aspire gesels met twee vooraanstaande 
plaaslike kunstenaars oor hul praktyk, 
loopbaanhoogtepunte en mees onlangse 
projekte. Kom geniet ’n glasie vonkelwyn 
saam met Aspire en die kunstenaars. 
(Twee aparte gesprekke.)

7 maart 17:00 | 9 maart 17:00
45 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

SilwerSkerm

‘n Reerks fi lmvertonings uit die argief:
1 Maart

• The World of Alexis Preller
• Maggie Laubser (1886-1973)
• Irma Stern in Paradise

4 MAART
• South Africa’s Picasso: William 

Kentridge
• William Kentridge: Mine 

Documentary

1 maart 15:30 | 4 maart 17:00
20 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

kUnSmark-aSpiraSieS

Hierdie bespreking handel oor die 
plaaslike kunsmark met ’n spesiale fokus 
op ASPIRE se SOMER19-veiling van 
historiese, moderne en kontemporêre 
kuns op 3 Maart in Kaapstad. Kom luister 
na die nuutste verwagtinge en tendense 
na aanleiding van TEFAF, Art Basel 
& UBS se nuwe globale markverslae. 
Ikoniese kunswerke en belangrike 
kunstenaars in die Suid-Afrikaanse 
kunsmark word uitgewys met ’n terugblik 
op hoogtepunte en rekordpryse behaal. 

2 maart 17:00 
45 min | Adam Small Seminaarkamer
Gratis 

verSamel vir die 
toekomS - vroUe in kUnS

Aspire gesels met die nuwe vroue-
direkteure aan die hoof van plaaslike 
private kunsmuseums oor die stigting 
en rol van hierdie kunsmuseums 
as openbare ruimtes vir sosiale 
betrokkenheid. Die toekoms en doel van 
private kunsversamelings kom ook onder 
die loep. Opwindende uitstallings word 
bespreek asook die bekendstelling van 
nuwe projekte.

6 maart 17:00
45 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

ken die waarde van kUnS

Al ooit gewonder oor die waarde van ’n 
kunswerk? Kom ontmoet en gesels met 
Aspire se kunskenners – Ruarc Peff ers, 
Emma Bedford en Marelize van Zyl – en 
kry inligting oor jou kunswerke en raad 
oor die aankoop en verkoop van kuns op 
veiling. Bring gerus ’n kunswerk of ’n foto 
van die kunswerk saam. Kunswaardasies 
word gratis aangebied.

8 maart 17:00
45 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis
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