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Links: Alteration event 
(2016) (videostil), video
installasie, 2 min 28 sek.

Voorblad: Eternal return 
(2013) (videostil), video 
installasie, 3 min 39 sek.Hierdie uitstalling word voorgelê deur Louis Krüger om gedeeltelik te voldoen aan die vereistes vir die graad M.A. (Beeldende Kunste) in die Fakulteit 
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Die visioenêre verbeelDing

Die visioenêre verbeelding behels die verskynsel van die 
ontvangs van visioene, waarin ’n stoflike mens getuig van ’n 
ervaring wat aanspraak maak op ’n transendente wêreld, vanwaar 
die visioen ontstaan. Die duidelikheid van hierdie ervaring wis-
sel ontsettend, aangesien ’n konfrontasie met die transendente 
onbeskryflik, ongelooflik en onvoorstelbaar bly. Dit het egter in 
die westerse kultuur verskeie kunstenaars, soos Albrecht Dürer, 
Hieronymus Bosch en William Blake nie verhoed om pogings aan 
te wend om dit in teks en in kunswerke voor te stel nie. 

Vir my is die visioenêre verbeelding as veelsydige historiese ver-
skynsel aanloklik, omdat dit ’n mens aanmoedig om jou eie per-
sepsie te verbreed; en spoor ’n mens aan om te droom, te hoop 
en jouself te verbeel dat daar ander sfere, realiteite of wêrelde is, 
wat meer is as wat ’n mens kan weet of begryp. Oor die algemeen 
transformeer die visioenêre verbeelding ’n mens se lewenswêreld 
om oorweldigende betekenismoontlikhede of -potensiaal raak te 
sien wat die alledaagse blik oortref.

My belangstelling in die wyse waarop die visioenêre verbeelding 
met die animering van die inheemse landskap verband hou, is 
gemotiveer deur die omstrede profesieë van die Boereprofeet, 
Nikolaas (Siener) van Rensburg (1864-1926). In die visioene van 
Van Rensburg is sekere rituele motiewe soos vuur en bloed teen-
woordig, elke keer in ’n landskap; ’n landskap wat as leeg en ver-
wyderd van die alledaagse wêreld beskryf word. Ek is geboei deur 
die geestelike wêreld van sy visioene en assosieer dit met die 
Noord-Kaapse savannelandskap van my kinderjare. Sekere vrae 
duik in die proses op: Wat is die rol van landskapmotiewe in die 



Doringgreep (2016), digitale 
fotomontage op mat papier, 91 x 66.2 cm.

voorstelling van die visioenêre ervaring? En, hoe is dit moontlik 
vir die kunstige beeld om die animering van die landskap deur 
middel van die visionêre verbeelding te fasiliteer?

Die animering van Die beelD

Aby Warburg (1866-1929), die Duitste kultuur- en kunshistorikus, 
se opvattings oor die animeringspotensiaal van beelde en prente 
dra by om die verhouding van die landskap en die visionêre ver-
beelding te herbedink. Vir Warburg loop die vermoë van beelde 
om dinge te animeer hand-aan-hand met die beeld se mag “om 
teenwoordig te wees”. Warburg breek met die funksie van die 
beeld as voorstelling en beklemtoon eerder die teenwoordigheid 
of presence daarvan. Beelde verwys vir hom nie net na afwesige 
of vergete dinge en die verlede nie, maar maak dit met ’n on-
middellike aksie teenwoordig in ’n soort uitbarsting vanuit die 
verlede, of verwyderde kultuur in die hede (Sierek, 2013:3) 

Die animerende beeld van die landskap lei tot nuwe en ou 
interpretasies van die landskap. ’n Asemrowende vervoering 
word deur die blik, oftewel gesigspunt, wat die beeld op die 
landskap aan die deelnemer verskaf, bewerkstellig. Die sigspunt 
wat die kunswerk bied, is gewysig en aangepas deur die sensi-
tiewe gebruik van onder meer kleur, merke, vorms, landskapmo-
tiewe en komposisie om beweging te suggereer. Sodoende word 
die landskap in ’n ander of buitengewone lig deur die deelnemer 
gesien. In die visioenêre beeld van die landskap word ’n spesi-
fieke weergawe van die landskap verskaf – een wat ’n mens nog 
nie vantevore gesien het nie, maar wat tog bekend voorkom. 
Die verwyderde inheemse opvattings van die animering van die 
natuur, word deur die beeld van ’n skynbaar aktiewe landskap in die 

kunsgalery opgewek. Mense se persoonlike, vergete ervarings 
van meevoering en geestelike genot in die landskap word in die 
hede deur die beeld teenwoordig gemaak.



findings en Skroeimerk het ek figure versteek in sekere van my 
fotomontages. Die liggame van hierdie figure neem verskillende 
posture aan – hulle lê, kruip, buk vooroor, krul op in ŉ bol, of 
val vooroor. Hierdie figure versmelt en raak as’t ware een met 
die landskap in hierdie fotomontages – ’n mens kan hulle maklik 
miskyk. Dit wil voorkom asof hierdie liggame onafskeibaar met 
die landskap gekoppel is. Verder is hierdie figure onder meer 
uitgeskets deur die gebruik van skript. Die teks van die skript 
bestaan uit terme verwant aan die visioenêre tema, fenomeno-
logiese verkenning en die digitale medium, tesame met ver-
talings van hierdie terme in verskeie Khoisan tale van die om-
ringende streek (daar is onsekerheid oor watter Boesmanstam 
spesifiek die rotskuns by Wildebeestkuil gemaak het).  

Meevoering van die veld (2015), digitale 
fotomontage op mat papier, 79.2 x 32.3 cm.

Op soek na visioenêre reste (2015) (detail), digitale 
fotomontage op mat papier, 81.2 x 31.6 cm.

Die liggaam in Die lanDskap

Die wyse waarop ’n mens die landskap beleef, is belangrik in die 
kunstige visualisering van die visioenêre ervaring in die landskap 
en die gevolglike ontwaking van ŉ verwyderde kultuurgeheue 
deur die beeld. Christopher Tilley se fenomologiese benadering 
tot kennisverwerwing van die landskap in Interpreting landscapes 
(2010) en The materiality of stone (2004) help my om voorstel-
lings van die verskillende soorte ervarings van “om in die wêreld 
te wees” (being-in-the-world) meer stelselmatig te beskou. Die 
fenomenologiese perspektief veronderstel ’n intieme liggaamlik-
geestelike band tussen die menslike liggaam en die omgewing 
en beklemtoon die belangrikheid van die ontsluiting, ook 
visioenêr, van die sensoriese ervaring. Tilley (2010:26) beweer 
dat landskappe as omgewing ’n merkwaardige uitwerking op die 
mens se denke en interpretasies het, danksy die wyse waarop dit 
deur die liggaam waargeneem en verstaan word. 

Die fenomenologiese benadering help om my kunstige ervaring 
tydens my fotografiese verkenning van die inheemse Noord-
Kaapse landskap te oordink en uit te druk. Tydens sulke foto-
grafiese verkennings vind ek dat verskillende kulture onder-
skeie soorte geestelike verbintenisse met die landskap het. Met 
my besoeke aan die rotskunsligging van Wildebeestkuil, naby 
Kimberley, vind ek reste en merke van inheemse mense, sowel 
as westerse aktiwiteite in die landskap opgesluit. Die inheemse 
Khoisan-mense (oftewel Boesman-mense) se petrogliewe van 
diere, antropomorfiese figure en geometriese vorms op rotse, 
getuig van hul lewe naby aan die landskap.

In Meevoering van die veld, Op soek na visioenêre reste, Faded 



kunsligging van Wildebeestkuil geneem is. By nadere ondersoek 
kan ’n mens sien dat sekere van die rotse in Wordingsfeer en 
Wildebeest Kuil vortex rotsgraverings van verskeie diere en figure 
bevat. Die verwysings na visioenêre, sjamanistiese meevoering in 
die rotskuns dui daarop dat die kultuurgeheue van die landskap 
met visioenêre verbintenisse belaai is.

Wordingsfeer (2015) (detail), digitale 
fotomontage op coldpress-papier, 90 x 90 cm.

Links: Faded findings (2015) (detail), digitale 
fotomontage op mat papier, 83.2 x 29.3 cm.

inHeemse visioenêre spore 

In Mind in the cave (2002) interpreteer David Lewis-Williams 
rotskuns as sketse van sjamanistiese ervarings. Lewis-Williams 
(2002: 210) redeneer dat rotskuns vir die Khoisan-mense die 
verdeelde kosmos (hemel, aarde en onderwêreld) en reistogte 
daarheen en terug verwerklik. Die verskillende vlakke van die 
kosmos was dus nie slegs konseptueel nie, maar het in die 
rotsskuilings sigbaar geword. Die beelde van ’n ander wêreld het 
sin gemaak juis vanweë hulle spesifieke plasing op die rotsvlak of 
“sluier” – die verdeling tussen materialiteit en geestelikheid. Die 
rotsoppervlak was nie ’n tabula rasa waarop beelde geplaas was 
nie, maar deel van die beelde omdat dit gehelp het om sin van 
die beelde te maak (Lewis-Williams, 2002:210).

Lewis-Williams se vertolking is egter betwisbaar. Die punt is 
dat dit oor die algemeen moeilik is om die rede en betekenis 
agter Khoisan-rotskuns te vind. Ten opsigte van die religieuse 
interpretasie, lig David Chidester (1996:51) uit dat Mathias 
Guenther van mening is dat die godsdiens en kosmologie van die 
Khoisan deurgaans meersinnig, heterogeen en vloeiend is, met 
geen vorm van standaardisering nie. Maar vir hierdie bespreking 
demonstreer Lewis-Williams se vertolking die Khoisan-mense, 
as inheemse volk van die Noord-Kaapse landskap, se mitologi-
serende oriëntasie teenoor die landskap. 

Die keuse van landskap in werke soos Wordingsfeer, Meevoering 
van die veld, Op soek na visioenêre reste, en Wildebeest Kuil vor-
tex is ook opsetlik bedoel om herinneringe aan aktiwiteite van 
’n verlate en vergete kultuur en tyd weer in die hede op te wek, 
aangesien dit saamgestel is uit foto’s wat by die Khoisan-rots-



Wildebeest Kuil vortex (2014), digitale fotomontage 
op coldpress-papier, opgedeel oor vyf panele van 46.4 x 44.7 cm elk.

Verwordingsfeer (2015), 
digitale fotomontage op 
mat papier, 90 x 90 cm.

in Die Droë, uitgestrekte lanDskap

Ek is van mening dat die woestynagtige landskappe van Suid-Afrika (veral die uitgestrekte, verlate en genadelose Noord-Kaapse savanne 
en Kalahari) geestelike potensiaal vir die kunstenaar, wat die visioenêre verskynsel ondersoek, inhou. In die V.S.A het die woestynland-
skap ’n persepsie van grenslose ruimte en die unieke eienskap van die ervaring van die natuur in vroeë landkunstenaars aangewakker 
(Weilacher, 1999:23). 

Christian Norberg-Schulz, ’n argitektuurteoretikus (Weilacher, 1999:23), verwys na die woestyn as ’n kosmiese landskap waarin die mens 
nie noodwendig die velerlei kragte van die aarde teëkom nie, maar eerder die aarde se mees absolute kosmiese eienskappe kan ervaar. 
Hierdie kosmiese eienskappe openbaar hulself in ’n stereotipiese ideaal van ’n woestyn: eindelose uitspansels, droë grond, wolklose lug, 
skroeiende son, afgesonderdheid, stilte, verlatenheid en dies meer. Sulke landskappe kan as neutrale grond ervaar word aangesien dit die 
mens van geen ruimtelike oriëntasie, en dus met geen eksistensiële sekuriteit, voorsien nie.

Uitgestrektheid in die landskap laat ’n mens dink aan ewige tyd of ’n transendente sfeer, wat anders funksioneer as aardse tyd in die 
natuurlike sfeer. Dit wil voorkom asof so ’n ewige tyd wag om met die animering van die uitgestrekte landskap in die beeld uit te breek. 
Caspar David Friedrich het keer op keer deur sy sublieme skilderye die uitgestrekte landskap se vermoë om ewige tyd te suggereer, ont-
bloot. Ek het die skynbare ewige uitgestrektheid in die Noord-Kaapse landskap tydens my kunstige verkenning geïnterpreteer. Hierdie 
vertolking en oortuiging het die vervormde, sirkulêre panoramas in Wondersfeer, Wordingsfeer en Verwordingsfeer, en die panoramas 
van Wildebeest Kuil vortex, Cloudscape en Dieptes tot gevolg gehad. Hierdie panoramas suggereer oortreflikheid en ewigheid omdat ’n 
uitgestrekte, wye gesigspunt aan die deelnemer gebied word.



digitale beeld ingetrek is. Die verskuilde skeppingsproses van die 
videokunswerk (die toestelle wat gebruik was om die beeld 
te skep) verskyn in die video. In die proses kom die begin en 
einde van die kunswerk byeen. Die kamera (waarmee die oor-
spronklike beeldmateriaal geskiet is) en die projektor (waarmee 
die voltooide kunswerk vertoon word) word in hierdie laaste 
oomblikke van Eternal return as teenoorgestelde polariteite tot 
mekaar gerig. Op soortgelyke wyse bewerkstellig Evocation ŉ 
terugkeer na die skeppingsproses deurdat skadu’s van my bene 
tydens die opname van beeldmateriaal in die landskap van 
tyd tot tyd in die videowerk verskyn. Die kwaliteit en vorm van 
hierdie skadu’s herinner ŉ mens tot ŉ mate aan tipiese sketse van 
figure te vind in Khoisan-rotskuns. Sodoende sinspeel die 
videowerk op die opvatting van ŉ sikliese terugkeer – die mens 
se interaksies met die landskap (oud en nuut) word herleef en 
kom byeen.   

Volgende bladsy: Evocation (2016) 
(videostils), video en klank installasie, 2 min 28 sek.

Links: Eternal return (2013) 
(videostils), video installasie, 3 min 39 sek.

’n oneinDige siklus

In Wondersfeer, Wordingsfeer en Verwordingsfeer word die sirkel 
as oorwegende vorm gebruik om ’n tipe oorsprongsverhaal 
visueel te suggereer. In hierdie opsig moet die sirkel dan ook 
verstaan word as ’n siklus. Die siklus kom as verskynsel in die 
mitologiserende tradisie voor, waar die sienswyse van ’n onein-
dige lewensiklus voorgestaan word. Hierdie siklus behels ’n ewige 
wederkeer, waar daar geen begin of einde is nie, maar slegs 
’n deurlopende proses van wording en ontwording (Seerveld, 
1993:31, 32). 

In verskeie videokunswerke soos Eternal return, Evocation en 
Omineus word hierdie mitologiserende proses gesuggereer deur 
beeldmateriaal wat deurlopend roteer en verander, waarin ’n 
reeks effekte (beeldversnelling en -vertraging, oorvleuelings en 
geleidelike oorgange van lig na donkerte en omgekeerd) plaas-
vind. Hierdie reeks effekte demonstreer die geoutomatiseerde 
beweeglikheid van die videomedium, maar nie noodwendig die 
animeringspotensiaal van die beeld nie. Onderliggende verwys-
ings na ‘n oneindige siklus in die beeld bewerkstellig egter die 
animering van die beeld. Eternal return en Evocation dien as 
goeie voorbeelde.  

Eternal return bevat beeldmateriaal van ’n roterende, wolkgevul-
de lugruim. Een spesifieke fase in Eternal return veroorsaak ’n 
wending: die oomblik wanneer asvlokkies die skerm begin vul 
en ’n duistere beeld van ’n kameralens te voorskyn kom. Hier-
die beeld van ’n kameralens bring die deelnemer terug na die 
maakproses, wat hom/haar in die fisiese sfeer hervestig nadat 
hy/sy oomblikke gelede skynbaar in die ontasbare sfeer van die 



’n kolkenDe effek

Die rotering van beeldmateriaal in Eternal return, Evocation en 
Omineus word in die proses ervaar as ’n draaikolk. Spesifiek in 
Eternal return wil dit voorkom asof alles wat daarop volg deur 
die beweging van die draaikolk bewerkstellig word – so asof die 
lugruim aan die mag van die maling onderworpe is. Sodoende 
word die draaikolk se vermoë om die beeld (en gevolglik die 
landskap) in die verbeelding te animeer, gesuggereer. Al die 
aktiwiteite in Eternal return dui daarop dat die draaikolk ’n eien-
skap van transformasie besit. Nuwe vorms en bewegings word 
openbaar en weer deur die draaikolk verskuil. Volgens W.J.T. 
Mitchell (1983:126-127), is die draaikolk een van die mees vol-
maakte vorms. Die draaikolk kan nie in enige self-identiese vorm 
behoue bly nie, aangesien sy einste struktuur deurlopende trans-
formasie en die ontkenning van sluiting suggereer – dit kronkel 
inwaarts tot ’n persepsuele verdwyningspunt of uitwaarts na ’n 
onbereikbare grens. Die draaikolk bevat dus onder meer eien-
skappe van ewigheid, mag, animering en ontwikkeling.

Dit is hoekom ek die draaikolk as gepaste visuele motief vir die 
visioenêre verbeelding se voorstelling van die reis deur meer-
vlakkige, visioenêre sfere bestempel. Voor die beeld van Eternal 
return word die deelnemer deur dit wat hy/sy sien, aangemoedig 
om ’n verbeeldsingsvlug deur die hemele na ’n onbereikbare vi-
sioenêre sfeer te neem. In Cloudscape en Wildebeest Kuil vortex 
word die deelnemer se oog oor die landskap gelei na die draai-
kolk formasie in die middel van die panoramiese fotomontage. 
Hierdie kolkende fokuspunt trek die deelnemer in en fasiliteer 
ook ‘n tipe verbeeldingsreis.

Verder het die draaikolk ook sekere verbintenisse met die 
visioenêre verskynsel en kom dit in verskeie gevalle voor by 
beskrywings van ervarings van visioene. ’n Voorbeeld kan gevind 
word in die ondervinding wat Van Rensburg gehad het en die 
volgende aanhaling wat sy liggaamlike ervaring tydens ’n visioen 
beskryf: 

Ek kry ’n soort drukking in my agterkop en my verstand begin 
draai totdat ek so duislig raak dat ek nie meer regop kan staan 
nie. Dan gaan lê ek (op my linkersy) met my hande onder my 
kop en maak my oë toe. [...] En al is my oë toe, sien ek ’n wa-
sigheid verbytrek. Maar die drukking bly in my kop. Daardie 
was word dikker, dit maal en kolk soos wolke wat saampak, en 
uit hierdie maling uit begin dinge vir my so duidelik lyk asof 
ek self daar teenwoordig is. [...] Al wat ek dan kan doen, is om 
maar net te kyk wat alles gebeur... (Snyman, 1995:32). 

In neurologiese studies word die draaikolk as hallusinerende 
en-toptiese motief gereeld by mense, wat buitengewone geeste-
like ervarings beleef, aangetref. Lewis-Williams (2002:122-123) 
beklemtoon dat daar verskillende toestande in die spektrum 
van die bewussyn geïdentifiseer kan word. Onder meer is daar 
‘n “geïntensifiseerde baan” wat sterker inwaartsgerig is. Die 
belewingsruimte aan die einde van die geïntensifiseerde baan – 
visioene en hallusinasies – word algemeen “gewysigde toestande 
van die bewussyn” genoem (Lewis-Williams 2002:124).

Verder beweer Lewis-Williams (2002:126-127) dat daar drie toe-
stande, elk met spesifieke beelde en ervarings, op hierdie geïn-
tensifiseerde baan bestaan. Die derde, en mees intense toestand 
is van belang vir die ondersoek van die visioenêre ervaring. In 
hierdie toestand ervaar baie mense ’n roterende draaikolk wat 
hulle omring en dieper intrek. (Lewis-Williams, 2002:127-130). 



Cloudscape (2014), digitale fotomontage op mat papier,
 opgedeel oor drie panele van 61.3 x 43.5 cm elk.



animeringspotensiaal van vuur en water 

Verder fasiliteer die draaikolk ŉ verbindtenis met die landskap, aangesien dit as landskapmotief in die natuur manifesteer. In die geval van 
die warrelwind en die warrelpoel is die draaikolk in staat om beweging in die beeld van die landskap te suggereer. Daar is egter ook ander 
landskapmotiewe wat ‘n vermoë het om beweging in beelde aan te wakker. Die onderskeiding van die vier natuurelemente van water, vuur, 
grond en lug kan insigte in hierdie opsig bied. Boudewijn Bakker (2011:23) beweer dat hierdie vier natuurelemente gerigtheid besit.  Water 
en grond fasiliteer ’n afwaartse beweging, terwyl vuur en lug ’n opwaartse beweging bewerkstellig (Bakker, 2011:23).

Byvoorbeeld, in Dieptes word hierdie inherente beweeglikheid in landskapmotiewe gesuggereer. Die spel van kleure, golwe en refleksies 
oor en onder die water moedig die deelnemer aan om die vlakke van diepte in die beeld te ondersoek. Die effek van inwaartsgerigtheid 
in Dieptes is egter kortstondig en word onderbreek deur die harde snitte van foto’s wat plek-plek voorkom in die panorama. In die proses 
word die deelnemer teruggestoot na die werklike ruimte van die galery. 

Die onheilspellende, verwoestende kant van die visioenêre verbeelding en ervaring kan ook deur die gebruik van landskapmotiewe in die 
beeld gesuggereer word. Omineus, Verwordingsfeer en Skroeimerk is werke van ‘n ashoop waarin tekens van die vernietigende potensiaal 
van vuur agtergelaat is. Met rommel wat die verbrande landskap opvul, wil dit voorkom asof alle hoop verlore is. Maar op apokaliptiese 
wyse betrek verwoesting en dood in die visioenêre tradisie hernuwing en hergeboorte. 

Dieptes (2014) (detail), digitale fotomontage op mat papier, 
opgedeel oor vier panele van 47.8 x 43.8 cm elk.

Skroeimerk (2015) (detail), digitale 
fotomontage op mat papier, 82.9 x 31.5 cm.



Regs: Omineus (2016) (videostils), 
video installasie, 3 min 15 sek.

Links: Wondersfeer (2015), 
digitale fotomontage op 
coldpress-papier, 90 x 90 cm.



Cloudscape (2014) (detail). Wordingsfeer (2015) (detail).

wolke

Wolke speel ŉ belangrike rol in die ontwaking van beweging en 
ŉ visioenêre potensiaal in die landskap. In Bybelse tekste tref ’n 
mens aan hoe die wolk uiteenlopend as instrument van open-
baring funksioneer. Wolke kan ’n visioenêre verskynsel onthul en 
verskuil. Victor Stoichita (1995:85) noem dat wolke in Eksodus 
(24:15-18; 33:20) die glorie van Jehovah verskuil – ’n gesig waar-
na geen mens kan kyk sonder om te sterf nie. In die boek Daniël 
(7:13) is die wolke egter die vervoermiddel van die teofanie – 
“...daar het iemand in die wolke aangekom […] Hy het na Hom 
gegaan wat ewig lewe en is voor Hom gebring.”

Die wolk, in sy verskeidenheid vorms, word deur Hubert 
Damisch (2002:23) as die basis, en moontlik die model, vir 
metamorfose beskou. Damisch (2002:19) beweer dat die wolk 
aan die deelnemer toegang tot ’n wêreld van vloeiende vorms 
in beweging, en vorms vervorm deur beweging, gee. Dit gee 
aanleiding tot verbeeldingskonstruksies wat konstant muteer om 
drome kragtig te verlewendig. Die wolk se voorkoms verander 
dus nie net oor tyd nie, maar moedig verbeeldingspel aan.

Die reeks verskillende beliggamings wat die wolk kan aanneem, 
word deur die konstante beweging en verskillende beeldredige-
ringseffekte in Eternal return gesuggereer. Eternal return se 
betowerende rotasies laat die religieuse sienswyse van die wolk 
as teken van die transendente Godheid en sfeer ontwaak. Só 
kan die primêre fokus op die kolkende wolkformasies in Eternal 
return die deelnemer meevoer.  

gronD

ŉ Ander landskapmotief wat breedvoerig in hierdie reeks kuns-
werke kunstig verken word, is grond. Grond het waarde vir die 
mens as ’n blywende “geheue van die aarde” (Weilacher, 1999:14). 
Hierdie geheue van die aarde betrek die kultuurgeheue wat in die 
landskap opgesluit is en deur die beeld aangewakker word. In 
Wordingsfeer word die deelnemer se oog gelei na die middelste 
deel van oop, rooi grond. In hierdie stuk grond is spore en merke 
van aktiwiteit agtergelaat wat vloeiend en energiek voorkom. Die 
sentrale aard van hierdie stuk grond, geset met merke, dui daar-
op dat die ganse omringende landskap byeenkom om te getuig 
van (of die resultaat is van) die mens se intieme betrokkenheid 
by die landskap.

Net soos wat wolke suggesties na hemelse vaart in die beeld 
kan laat ontwaak, kan die grond suggesties na onderwêreldse 
reise losmaak. Volgens Mercia Eliade (1992:259) behels die mees 
algemene sjamanistiese tegniek die deurgang van een kosmiese 
gebied na ’n ander – van die aarde na die hemele of van die aarde 
na die onderwêreld. Hierdie interaksie tussen die kosmiese sones 
word moontlik gemaak deur die einste struktuur van die heelal 
bestaande uit drie vlakke – lug, aarde en onderwêreld – wat deur 
’n sentrale as verbind word. Die opvatting van ŉ sentrale as kan 
in Wildebeest Kuil vortex geïnterpreteer word. In Wildebeest Kuil 
vortex kom die landskap in die fokuspunt van ŉ gat of deurgang 
wat afsink in die grond, byeen. Hierdie gat is presies in die middel 
van die panorama geleë. 



viDeo as visioenêre meDium

Dit wil voorkom asof die videomedium ’n goeie bydrae kan 
maak in die voorstelling van die band tussen die landskap en die 
visioenêre ervaring. ’n Videowerk is in staat om ’n ervaring te 
skep – ’n visuele meevoering en terugvoering na die werklikheid 
vergelykbaar met, maar anders as bv. die skilderkuns. So ŉ erva-
ring is moontlik danksy die dimensies wat van video ŉ gebeur-
tenis maak - beweging en stilstand, geraas en stilte, donkerte en 
lig, ensovoorts. 

In videowerke soos Eternal return, Evocation, Alteration event 
word die gevoel van visioenêre meevoering deur die ruimtelike 
verdeling van binne en buite in die video-installasie versterk. Die 
galery word in sulke gevalle gewoonlik verdonker om die ge-
projekteerde beeld teen die muur of die televisieskerm te ver-
skerp. In die proses word die deelnemer se aandag op die galery, 
waarin hy/sy fisies staan tydelik onderbreek, terwyl die lig pro-
jeksie/televisieskerm met ’n bewegende beeld (wat ’n onbereik-
bare, ontasbare ruimte suggereer) primêre aandag geniet. Die 
deelnemer word in die proses bewus van die fisiese, tasbare 
ruimte van die galery teenoor die digitale, ontasbare ruimte van 
die bewegende beeld. Dit wil voorkom asof die een ruimte (die 
galery) uiterlik is en die ander een (die digitale beeld) innerlik is. 

Regs en links: Alteration event (2016) 
(videostils), video installasie, 2 min 28 sek.



Op soek na visioenêre reste word tot ’n eenvlakkige inkdruk op 
papier verklein. ’n Groot deel van die betowering en ver-
bintenisse van oneindige moontlikhede word daardeur uitgewis. 
Hierdie vermindering ontbloot die onverklaarbare en onvoorstel-
bare aard van die visioenêre ervaring wat problematies vir die 
visuele kunstenaar is. In Mesmerising artificial flow, Exposures of 
an outer edge en Skrape na die diepkant word die poging om 
hierdie probleem te oorkom deur middel van eksperimente in 
meervlakkigheid aan die deelnemer ontbloot. In plaas daarvan 
om ŉ illusie van diepte te skep deur oorvleueling, word die foto’s 
in al drie hierdie werke uitgepak in ŉ raster.  

Die deelnemer het egter ’n ander tipe visioen voor ŉ gedrukte 
digitale fotomontage soos Op soek na visioenêre reste. Dit is ’n 
visioen waar die verlede in die beeld van die landskap herleef. 
Die ontasbare vlakke in die beeld word aan die deelnemer onthul 
en verskuil deur die spore van beeldredigering (soos oorvleuel-
ings in merke en foto’s) wat hier en daar agtergelaat word. Die 
kunstenaar bewerkstelling in die proses die animering van die 
beeld deur handelinge van die verlede op te wek en die meer 
neutrale, meganies-geproduseerde foto’s van die landskap met 
energieke merke en intervensies te onderbreek. 

Mesmerising artificial flow (2016), digitale 
fotomontage op mat papier, 75 x 39.1 cm.

meervlakkigHeiD in Die 
Digitale meDium

Die medium van digitale fotomontages maak die suggesties van 
geestelike reiservarings in verskillende sfere meer evokatief; spe-
sifiek in die beeldredigeringsprogram Photoshop CS5 waarby die 
fotografiese beeld uit lae van oorvleuelende foto’s, effekte en 
tekenwerk opgebou is. Dit wil voorkom asof die digitale beeld 
’n dieper vlak van bestaan het – aanvegbaar dieper as ’n skildery 
op doek. Byvoorbeeld, dit kan in meer as een plek op ’n slag 
wees en kan na onbereikbare plekke reis. Die digitale beeld kan 
op ’n geheuestafie, die internet en veelvuldige rekenaars, wat in 
verskillende plekke verkeer, gestoor word. 

In ’n beeld, hetsy ’n geskilderde of digitale beeld, wil dit voorkom 
asof ruimte op sigself “terugvou”. Hierdie verskynsel word 
veral gesuggereer in die redigeringsproses van die digitale 
beeld. Verskillende ruimtes en tye, deur die verskillende foto’s 
in fotomontages soos Wondersfeer, Meevoering van die veld of 
Doringgreep gesuggereer, oorvleuel om ontasbare lae te vorm. 
Die meervlakkigheid van so ’n digitale beeld op die verligte reke-
naarskerm bewerkstellig beweging deur ritmiese oorvleueling en 
herhaling van lae. Hierdie lae kan op enige oomblik individueel 
aangepas, gedupliseer of uitgevee word. Die moontlikhede wat 
aan die kunstenaar gebied word, is oorweldigend. 

Die uitstalling in die kunsgalery van die meervlakkige, plooibare, 
digitale beeld kan, na my mening, uitgebuit word om die her-
metiese en onverstaanbare aard van die visioenêre verbeeld-
ing uit te druk. Die illusionêre digitale diepte van, byvoorbeeld, 
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oormatige betekenis ontHul

Suid-Afrika besit ’n besonders diverse kultuurgeheue wat bande 
tussen die landskap en die visioenêre verbeelding fasiliteer, soos 
gesuggereer deur die voorbeelde van die vroeë Khoisan-gemeen-
skappe se vermoedelike sjamanistiese praktyke in die landskap. 
Hierdie reeks kunswerke het ten doel om visioenêre verskynsels – 
waarvan oorblysels in die alledaagse landskapomgewing bestaan 
en wat steeds voorkom by figure soos Van Rensburg en die Zoe-
loeprofeet Laduma Madela – bloot te lê. Hierdie kunswerke poog 
nie om religie te vervang nie, maar maak eerder ’n deelnemer 
bewus van die oormaat aan onuitputlike betekenis wat die mens 
in sy/haar alledaagse ervaring omring en wat in westerse en nie-
westerse kulture raakgesien en waardeer is en steeds word.
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