’n Afrika(ner)Metafoor
MET SY SWART-EN-WIT KUNSWERKE WIL JOHANN STEGMANN ONS
EUROSENTRIESE IDEE OOR GESKIEDENIS OP SY KOP KEER ...

JOHAN STEGMANN, ’N GOEIE DAG VIR ’N SLAG (MIDDELPANEEL), 2018, HARDE ETSGROND MET AKWATINT, 60 CM X 40 CM.
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J

ohan Stegmann is nie die spreekwoordelike “kwaai
jongman” wat spykers in die doodskis van
volksidentiteit kap nie. Op 30 is hy nie net sosiaal
bewus nie, maar het hy ’n besonnenheid wat gestalte in
lakonieke verbeeldings van taferele van die geskiedenis kry.
Van dié houtskooltekeninge is kwalik groter as jou
handpalm.
“Dinge is nie altyd swart of wit nie,” sê Johan met
verwysing na sy uitstalling ’n Goeie dag vir ’n slag – A Blood
River / Ncome Monument einde verlede jaar in die Everard
Read-galery in Johannesburg. In die titel hoor ’n mens
reeds iets van die grys wêreld wat, metafories gesproke,
saamhang met die posisie wat jy langs die Ncome-rivier
inneem. Hy verken met ’n gesonde gebrek aan ontsag die

standaardopvattings van teenoorgesteldes.
Johan is nie net ’n visuele kunstenaar in Johannesburg
nie, maar ook meganiese ingenieur. Hy het op Tukkies
studeer en sy blootstelling aan die kunswêreld sluit onder
meer in sy werk as assistent in die ateljees van Louis
Olivier, William Kentridge en die Workhouse-bronsgietery
in Johannesburg.
Taalgenoot het met hom oor sy werk, maar ook oor die
prente in sy kop gesels.
In ’n wêreld waarin binêre teenstellings die botoon
voer, is die wins in jou werk dat jy juis nie dié orde wil
omkeer nie, maar die gesag van A én B bevraagteken.
Absoluut. Ek is ’n groot aanhanger van dualiteit. My ideaal

My ideaal is om
twee oënskynlik
onversoenbare
idees tegelyk in
dieselfde beeld
lewe te kan gee,
sodat die kragte
tussen die twee
gebalanseerd is.

JOHAN STEGMANN,
PIET RETIEF
(SELFPORTRET VAN
JOHAN STEGMANN),
2018, HOUTSKOOL
OP PAPIER,
5 CM X 5 CM.
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JOHAN STEGMANN, DEFEAT AT ISANDLWANA, 2017, KOPERPLAATETS MET AKWATINT, 30 CM X 20 CM.

is om twee oënskynlik onversoenbare idees tegelyk in
dieselfde beeld lewe te kan gee, sodat die kragte tussen die
twee gebalanseerd is. Dis of die werk dan float. Vir dit om
te kan gebeur is dit waarskynlik nodig dat ek albei idees
glo, of ten minste kán glo.
In ’n vroeëre onderhoud het jy verwys na kuns as
“probleemoplossing”, maar dit lyk soms eerder of jy
probleme nie onmiddellik probeer oplos nie, maar
eerder verder problematiseer.
Ja, ek probeer nie ’n definitiewe “oplossing” of “antwoord”
gee nie. So, hoe verdedig ek dan daardie idee? In die boek
The Master and His Emissary vertel Iain McGilchrist iets
interessants oor metafore. In die algemeen is ’n metafoor ’n
oppervlakkige vergelyking van twee grootliks onverwante
dinge. Ons sien ’n metafoor as ’n oulike manier om ’n
vanselfsprekende waarheid uit te spreek – iets wat ons
netsowel letterlik kon vertaal het.
Soos ek McGilchrist verstaan, is die oorspronklike
definisie van ’n metafoor iets dieper, amper sjamanisties: As
Y ’n metafoor is vir X – verskoon die ingenieur wat
deurkom! – dan is Y nie definitief X nie, maar Y is ook nie
’n oppervlakkige analogie vir X nie. Y is eerder ’n deur of
roete tot waarheid oor X. Y kan selfs ’n padkaart wees om
toegang tot X te verkry. As ons hierdie siening – noem dit
maar “Metafoor” – aanvaar, dan is probleemoplossing
inderdaad ’n metafoor vir kuns. Dit is nie self kuns nie,
maar ’n praktiese roete, selfs ’n metode om kuns te doen.

My vertrekpunt vir my mees onlangse werk was ’n begeerte
om Eurosentriese beelde te skep wat relevante stories vertel.
Daar is ’n deel van my wat die omgewing en stories om my
tot dieselfde vlak as Europese spasies en stories sou wou verhef.
Hierdie is natuurlik ’n verskriklike problematiese idee. So, in
’n poëtiese paradoks blyk dit die antwoord op my probleem
was toe juis om te “problematiseer”.
Deur die problematiese elemente in die Eurosentriese
stem tot die absurde te aksentueer, kan die oorspronklike
probleem homself ontlont. Dit word ’n interessante vorm
van satire en introspeksie.
Watter soort probleme interesseer jou as dit by die
konseptualisering van kuns kom? Die geskiedenis lyk
na ’n sterk fokuspunt.
Eerstens stel ek belang in die cliché: Wat is kuns en hoe
doen ’n mens dit?
Tweedens, die gaping tussen rasionele en intuïtiewe
denke. Die stryd in ons psige is veral moeilik in die
verwesterde moderne wêreld – al is ek nogal ’n fan van
postmodernisme, vermoed ek dis steeds maar net
modernisme in skaapsklere – waar die perverse voorkeur
van die linkerbrein dit so moeilik maak om psigies gesond
te wees. Hoe kan ons die gawes van die regterbrein
herontdek ongeag die bevooroordeelde lens waarmee ons
na die wêreld kyk?
Derdens verken ek maar, soos al die cool kinders daarbuite,
identiteit. Ek glo al hoe meer die sentrale vraagstuk van
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kontemporêre Afrika skuil diep binne die identiteitskrisis
van die Afrikaner. So ’n paar stappies aan van daai gedagte
kom ek by die hoop dat ons nêrens anders as op hierdie
vasteland hoort nie. Ek moet waarsku: Een van die stappies
is ’n goeie dosis humility vir wit Afrikaners. Die krisis van
die Afrikaner en die krisis van Afrika is nie dieselfde ding
nie, maar hulle is ten minste ’n “Metafoor” vir mekaar.
Laastens kom ek by die mees ooglopende fokus van my
werk: Wat is geskiedenis? Dis nogal ’n alomvattende
vraag. Ek dink my werk fokus nou op geskiedenis omdat
dit ’n magtige voertuig is om al die vorige
probleemstellings te behandel.
Jou weergawe van die geskiedenis torring die geykte
weergawes daarvan losser. Jy en die Renaissancedigter Dante maak byvoorbeeld jul opwagting in
Inkolo ya kwa mandulo (Ek is so diep), ’n klein ets oor
die nadraai van die Slag van Isandlwana. Darth
Vader en ’n weermagvoertuig pronk weer in Defeat
at Isandlwana.
Net die woord “geskiedenis” kom tipies met die
ingeboude, maar uiteraard valse aanname dat geskiedenis
slegs uit feite bestaan wat deur geloofwaardige, ou omies
opgeskryf is. Ek glo die idee dat orale, swart geskiedenis
minder geloofwaardig is, is debatteerbaar. En die idee dat
geskiedenis bestaan uit feite, is net blatant onwaar.
Ek sien ’n goeie wetenskaplike, geskiedkundige of selfs
dan ingenieur as iemand wat bewus is van die
onsekerheid in alles wat hy weet; wat eerlik is oor sy
aannames. Iemand wat respek vir die onbekende het.
Ek wil hê met die eerste oogopslag moet die beelde lyk
soos tradisioneel histories-outoritatiewe beelde, maar
sodra jy dit ’n bietjie nader bekyk, spring Darth Vader op
en die geloofwaardigheid van hierdie beeld is dan
onmiddellik in twyfel. As mense net vir ’n oomblik hul
idee van geskiedenis ’n bietjie los kan skud, is dit darem
al iets, maar my hoop is die kyker gaan verder saam met
my op ’n reis – om op ’n kreatiewe manier betrokke te
raak by die stories van die verlede en die hede en nuwe
stories, gedagtes en perspektiewe te ontdek.
Daar is ’n paar mense wat ontsteld was omdat hulle
dink ek dink daar was letterlik Hilux-bakkies by
Bloedrivier. In só ’n geval kan ek maar net saamstem met
hul logiese gevolgtrekking dat dié storieverteller ’n totale
idioot moet wees.
Met verwysing na die kunsgeskiedenis, en met
iemand soos William Hogarth in die agterkop, kom
jy in jou satiriese aanslag vry van die bloedige (en
dodelike) erns van oorlog? Watter rol speel humor in
jou werk?
Ek is mal oor Hogarth se Beer Street en Gin Lane. Ek mik
om nie te prekerig te wees nie, maar dan is so ’n blatante
prekerigheid soos Gin Lane s’n lekker amusant. Humor is
dikwels vir my ’n padwyser vir waarheen die werk op
pad is en bied terstond ’n bewustheid van ’n realiteit,
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sowel as ’n manier om dit te verwerk.
’n Ekstreme voorbeeld is die tekening No but they also used
Force. Dit begin met ’n droë stukkie donker humor, maar
eindig as ’n sensitiewe verering van die myner Mgcineni
Noki, wat ook bekend was as Mambush en “die man in die
groen kombers”.
As ’n bevoorregte, wit man kan ek nie die werklikheid
van ’n Marikana-myner verstaan nie, ek kan net myself
ontbloot as ’n verwyderde idioot wat dom grappies daaroor
maak – en dan borrel die waarheid hopelik deur die
gapings van die onbekende.
Besoek ook Johan Stegmann se blad op Facebook.
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