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Biënnale
gee kans
vir ‘nuwe
gesprek’
Elfriede Dreyer

I

n die kunswêreld word groot
uitdagings aan die status quo
dikwels oënskynlik sonder geskiedenis en ophef gerig.
Tog, wanneer so iets gebeur,
kan ’n verband daartussen en
met die werklike geskiedenis getref word – op werklike en konseptuele vlak.
Daar is ’n geskiedenis van versetkuns in Suid-Afrika waar kunstenaars die status quo uitdaag.
Maar onder apartheid wou dit
voorkom of die noordelike kunstenaars, wat die groter Pretoriagebied insluit, stellig meer vatbaar was vir indoktrinasie en onderwerping aan institusionele
dogma.
Voor 1994 is min versetkuns
wat ernstige melding verdien in
dié gebied vervaardig, wat moontlik ’n aanduiding is van die onderdrukkende uitwerking van
apartheid.
Maar deesdae het Pretoria ’n
retro-plek geraak waar die kreatiewe en kulturele rykdom van
die hoofstad floreer op nuwe en
alternatiewe maniere, dikwels in
gesprek met ’n “oorgeërfde”, gestigmatiseerde en getraumatiseerde identiteit.
Die besluit om ’n biënnale sonder kurator aan te bied, is deel
van dié gesprek, as weerstand
teen marginalisering en dwang.
Die Cool Capital Biënnale bied ’n
blik op die huidige Pretoria, maar

kan dalk ook beskou word as ’n
voortsetting van kunstenaars se
lang geskiedenis van aksie teen
die establishment, gedryf deur
verskeie groepe en individue aan
die voorpunt van moderniteit.
Globaal is gemeenskappe vandag baie mobiel met mense wat
fisiek stamp en stoot op die pad,
in die lug, op land en in water –
en natuurlik ook virtuele reise
onderneem op die mediahoofweë
van die wêreld.
Hul lewe word dikwels “popup”-gebeurtenisse waar bure in
anonimiteit langs mekaar leef en
’n mens nooit uitvind wat die van
is van iemand van ’n ander kultuur nie.
In en ná die postmodernisme
en sy verwante strategieë van inklusiwiteit, ontbondeling, die herverpakking van verborge waarhede en demarginalisasie, het die
sosiale media ontplof en elke faset van die persoonlike en openbare lewe beskikbaar gemaak vir
oorsig.
Sulke radikale veranderinge in
die strukture en patrone van sosiale en kulturele gedrag span nuwe bewuswording van die self in
– die selfie, die individu – te midde van die chaos van verandering, transitiwiteit, gemeenskaplikheid en gedeelde ruimtes.
Vrae oor die self en sy/haar
plek in die samelewing en geskiedenis vloei saam met multikulturele alliansies wat gevorm en hervorm word.

Dié “popup”kunswerk Ongetiteld deur die beeldhouer Frik Van Vuuren op die trappe van die Pretoriase Kunsmuseum. Die
wagte was so in hul skik met die werk, hulle het belowe om mooi daarna te kyk en het daarna verwys as hul vriend.
Foto: FRIK VAN VUUREN
Die voor- en afkeure en geluk
van die self het belangrike waardes geraak in die nuwe kulturele
stelsels met sy hoë vlakke van
werkverandering en entrepreneursaktiwiteite.
Daarby, sedert die ontstaan van
modernisme in die middel van
die 19de eeu, het outeurstrukture
en -stemme toenemend die fokuspunt geraak van heelwat argumente, debatte en dekonstruksie.
Die Franse Salon-kunstenaars,
die dadaïste, die progressiewe
YBA (Young British Artists) en
verskeie verset-kunsinisiatiewe,
soos ons eie versetkunstenaars
van die 1980’s – Diane Victor,
Bongi Bengu, Malcolm Payne,
Willie Bester en ander – het met
dié doel die status quo uitgedaag.
’n Kykie op kunsvervaardiging
in dié tydperk uit die gebiede om
Pretoria toon ’n verfrissende element van “nie-kontaminasie”,
waar kunstenaars grootliks hul
eie, inheemse kultuur en geskiedenis en die uitwerking van politieke besluite en aksies daarop,
weergegee het. Omdat Pretoria

’n Blik op Pretoria
se argitektuur
Pretoria huisves ’n skatkis van
geboue uit die moderne era en
sommige dateer van die Tweede
Wêreldoorlog.
Cool Capital in samewerking
met die rolprentdepartement van
die Open Window-skool vir visuele kommunikasie in Pretoria, het
saamgespan en ’n dokumentêr
vervaardig waarin die moderne
geskiedenis van nader bekyk
word.
Die dokumentêr bied ’n unieke
blik en sluit onder meer onderhoude, ongelooflike visuele materiaal en ’n rits skandes en skinderverhale van agter die skerms
in. Dit plaas die gebeure van die
tydperk in perspektief. Die waarnemer kry waardering vir die
stad se geskiedenis.
Die dokumentêr bied as ’t ware
’n visuele toer van Pretoria se ge-

boue deur die oë van ’n meester
soos Norman Eaton, ’n alombekende Pretoriase argitek.
Maar waarom juis Eaton?
Eaton was ’n baanbreker en die
eerste argitek wat eerder inspirasie geput het uit die Hoëveldse
en Afrika-landskappe as sy tydgenote, wie die tendense van Europa en Brasilië gevolg het.
Dit staan bekend as kritiese
streeksargitektuur of critical regionalism. Die onmiskenbare
Afrika-invloed is duidelik waarneembaar in die patrone van die
Unisa-kleinteater se plaveisel en
mure.
Verder het Eaton ook intuïtief
“groen”-ontwerpbeginsels gevolg
met grasdakke met oorhange om
in die noorde son in die somer
uit te hou en in die winter in te
laat. Duur vervoer en invoerkoste

Die plakkaat vir die Norman Eaton
dokumentêr wat die vloer van bekende
Polley’s Arcade in Pretoria in die agter
grond het. Ontwerp: PLUTO PANOUSSIS
is grootliks uitgeskakel deur klip
en plaaslike materiale te gebruik.
Deur afvalmateriaal en standaard-materiale op ’n onkonvensionele manier te gebruik, bied
unieke resultate.
Dink maar byvoorbeeld aan die

‘‘

die administratiewe en politieke
hoofstad van Suid-Afrika is, is dit
regverdig om te sê dat dié stad
die ergste getref is deur stigmatisering.
Maar deesdae toon kunsvervaardiging en -uitdrukking in
Pretoria en die omliggende streke

duidelike kosmopolitiese eienskappe, met veral mense van die
buurstate – as nogeens ’n soort
“pop-up”-kultuur – wat die stad
infiltreer op soek na werk en die
hoop op ’n beter lewe.
Die stilte is in Pretoria ná presies twee dekades verbreek dat
dit die hoofstad van die apartheidsregime was. In ’n poging om
die hoofstad te herontdek en te
herwaardeer, is sy skatte en diverse geskiedenisse, kunstenaars,
ontwerpers, rolprentmakers en
ander kreatiewe mense genooi
om op alle vlakke deel te neem
aan die Cool Capital Biënnale.
Die Biënnale is ’n toonvenster
van hoe individuele ruimtes ervaar word; hoe die kunstenaar
die idee van huis en “behoort tot
die omgewing” weergee; en hoe
hulle hul identiteit uitdruk.
Tog, eie aan ’n guerilla-gebeurtenis, is dit aan die individu oorgelaat om deel te neem, te skep,
vervaardig en te lewer. Daar is
nie reg of verkeerd nie; geen
skuldgevoelens, en niemand gaan
aanstoot gee of neem nie.

vloere van die Polley’s-arkade naby Kerkplein asook die steenwerk
op die fasade van Nedbank se
hoofkantoor.
Volgens die skrywer Clinton
Harrop-Allin wat die boek Norman Eaton geskryf het, het Eaton
die natuur bestudeer en nagevolg
en word die onderkant van ’n
paddastoel die inspirasie vir ’n
plafon. In die dokumentêr se onderhoud met Allin, wat Eaton
ook geken het, word dit duidelik
dat Eaton ’n wye vriendekring gehad het. Baie van die bekendste
kunstenaars tel onder Eaton se
kliënte en strek van Pierneef, Anton van Wouw, Walter Battiss,
Larry Scully, Alexis Preller en Esias Bosch.
Die kunskenner Stephan Welz,
’n persoonlike kennis, werp verder lig op die uitgebreide kunstenaarsnetwerk, Eaton se invloed
op kunstenaars en vice versa in
spesifiek sy hegte vriendskap
met Preller. Preller se woning
Dombya word in detail visueel
uitgelig. Eaton het ook die antiapartheidsaktivis Bram Fischer se
huis in Johannesburg ontwerp.

In ’n tweede dokumentêr word
kort rolprente as portrette van
Pretoria se argitektuur, geboue en
mense gewys. Die waarnemer
word uitgedaag om met nuwe oë
na ou geboue te kyk vir ’n vars
perspektief.
Die NG kerk Universiteitsoord
is verfilm met ’n wye hoek. Die
gebruik van visooglense het ’n
blywende indruk gelaat.
Plaas nou reeds albei dokumentêre rolprente op jou moetsien-lysie. Dit wys op 18 September in die Unisa-kleinteater en op
22 tot 24 September in die Atterbury-teater.
Kontak die Pretoria Instituut
vir Argitekte (PIA) vir besprekings en inligting oor punte in
die stelsel vir volgehoue professionele ontwikkeling (CPD).
Die Atterbury-teater en die Atterbury-trust het die teater gratis
beskikbaar gestel. Die opbrengs
van die toegangsgelde gaan gebruik word om ’n opvolgrolprent
te vervaardig oor die moderne
era van die stad om sodoende
ons onlangse argitektuurgeskiedenis bekend te stel en te bewaar.

Die voor- en afkeure
en geluk van die
self het belangrike
waardes geraak in
die nuwe kulturele
stelsels met sy hoë
vlakke van werkverandering en
entrepreneursaktiwiteite.

