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TEKSMARK

Teksmark skep ’n geleentheid waar skrywers en 
rolspelers in die teaterbedryf bymekaar kan kom en 
bande smee. Dit bied ’n geleentheid om netwerke te 

skep, vennootskappe te vorm en produksies op die planke 
te bring, sê Hugo Theart, waarnemende uitvoerende hoof 
van Kunste Onbeperk. 

Hugo vertel Teksmark, wat in 2016 die eerste keer 
aangebied is, het ’n belangrike geleentheid geword waar 

Kom snuffel ’n    dramateks uit
EERS WAS DAAR VLOOIMARKTE, TOE BOEREMARKTE; NOU IS DAAR ’N 
“TEKSMARK”, WAAR SKRYWERS EN TEATERMAKERS KAN SAAMTREK ...

belanghebbendes soos regisseurs, vervaardigers en 
feeshoofde mekaar kan ontmoet en gesels oor, onder meer, 
behoeftes wat die bedryf ervaar. Die idee is om in 
skryfwerk te belê en skrywers te help om hul tekste te 
ontwikkel.  

Nuut en vindingryk
Teksmark het al werk soos Amee Lekas se Die dans van die 
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Kom snuffel ’n    dramateks uit
watermeid, Marina Albertyn se Melk en vleis en Bauke 
Snyman se Swerfgoed opgelewer. Tinarie van Wyk Loots, 
aktrise en regisseur van Swerfgoed, meen dis ’n vindingryke 
manier om die kunste te bevorder.

“Ek glo in die mag van stories en vertelling, en dit begin 
alles by ’n teks of verhaal,” sê Tinarie. “Die woord wat in 
’n mond lê, of wag op papier om ontluik te word. Die 
ontwikkeling van nuwe tekste en nuwe stemme is 
onontbeerlik in die kulturele ontwikkeling van ’n 
gemeenskap, en die kunste is die mondstuk wat dit 
toeganklik maak. ’n Goeie teks is die wegspringpunt van 
die verbeeldingsreis.”

Die Teksmark-inisiatief is juis in 2018 met ’n spesiale 
Fleur du Cap-prys vir vernuwing in teater bekroon. 
Cornelia Faasen, uitvoerende hoof van die Nasionale 
Afrikaanse Teater-inisiatief (NATi), sê hulle is trots daarop 
om deel van dié projek te kan wees. 

“Dikwels word werk geskep binne die tydraamwerk van 
’n fees se druk skedules en dit beteken dat skrywers nie 
altyd genoeg tyd kry om te skryf, terugvoering te kry en 
te herskryf nie,” verduidelik Cornelia. 

“Teksmark plaas dus die fokus op die skrywer; sonder die 
druk van ’n produksie wat noodwendig daaraan gekoppel 
is. Dit gebeur soms dat die skrywer ’n teks moet oorhandig 
sonder dat daar geleentheid is vir herskrywing omdat 
regisseurs dan oorneem of rolverdelings vasgemaak moet 
word. Hierdie gee ons ’n langer siklus vir 
teksontwikkeling.”

By 2018 se Teksmark, wat in September by die Baxter-
teater in Kaapstad plaasgevind het, is twee tekste opgeraap, 
Wildeals van Wessel Pretorius en Amee se Kôllemin die 
blouduif. AK21, ’n klub wat die uitvoerende kunste steun, 
het aangedui dat hy belangstel in Die doop (Elsa Tirsa), Aas 
Poetica (Herschelle Benjamin), Mank (Kanya Viljoen), Sestig 
grade (Du Toit Albertze) en Die rol (Nicola Hanekom).

Wyer deelname
Daar is ook drie skrywersbeurse aangekondig, juis met die 
doel om die ontwikkeling van tekste ’n verdere hupstoot te 
gee. Herschelle en Du Toit het elkeen R50 000 van 
onderskeidelik Kunste Onbeperk en NATi en die Vrystaat 
Kunstefees en NATi ontvang, terwyl die Aardklop 

Nasionale Kunstefees en die Atterbury Trust R20 000 aan 
Kanya gegee het. 

“Hierdie is broodnodig vir ons bedryf,” vertel Cornelia. 
“Daar was die laaste paar jaar ’n verarming in ons 
skrywers; nie in die kwaliteit van die werk wat gelewer is 
deur die prominente skrywers nie, maar hulle het dikwels 
opdragwerke geskep. Dit het meegebring dat skrywers wat 
nie vir opdragwerke geskryf het nie, met tekste in hul laaie 
gesit het. Nou sit ons met ’n breër landskap van jong en 
gevestigde skrywers wat ons met hul idees en aanklagte op 
ons tone hou.”

Hugo beaam dit en voeg by: “Wat vir my vanjaar veral 
uitstaan, is die jong stemme wat na vore tree. Die temas 
getuig van varsheid en van skrywers wat hul vinger op die 
pols van die samelewing het.” 

Kanya, opkomende skrywer en regisseur, is dit met hom 
eens dat Teksmark aan veral jong skrywers ’n uitstekende 
platform bied om hul stem te laat geld. “Boonop is die feit 
dat die teks ’n kans kry om deur professionele akteurs en 
regisseurs gelees te word van soveel waarde,” sê sy. 

Du Toit, ’n nagraadse dramastudent, opkomende skrywer 
en regisseur, sê Teksmark gee Suid-Afrikaners die 
geleentheid “om ons narratiewe op te eis, sowel as om 
respek vir dramaturge te kweek en die uiterste belang wat 
skryfwerk het”. “Dis ’n platform waar ons 
medemenslikheid en verskille op onverskrokke maniere 
vier.” 

Met ’n bykomende borgskap van R200 000 word Kunste 
Onbeperk se Teksmark vir 2019 uitgebrei om, benewens 
Afrikaans en Engels, Xhosa-tekste in te sluit. “Veral noudat 
die taalraamwerk gaan uitbrei om ander 
moedertaalskrywers in te sluit, word só ’n inisiatief nog 
meer ononderhandelbaar,” sê Cornelia. 

“Ons moet oor die grense van verskillende 
taalgemeenskappe mekaar kruisbestuif om groter empatie 
te kweek. Ons is geweldig trots daarop dat dit ’n 
Afrikaanse inisiatief is wat hierdie verruiming teweegbring.

“Teksmark is onontbeerlik vir die kunste, vir skrywers 
en vir Afrikaans. Ons moet hande vat met ander 
taalgemeenskappe, mekaar uitdaag en omarm.” 

DEUR MARLI VAN EEDEN
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Ons is almal dood, almal op hierdie pad, en ons is  
almal moeg, maar ons kan nie daarvan wegkom nie.  
– Uit Op pad, Richard Middleton)

CHRIS RIDDEL


