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Kyker moet rol speel 

Deur Melvyn Minnaar Saterdag 07 Februarie 2015 04:20  
Kemang wa Lehulere 

Stevenson-galery, Woodstock 

**** 

Met die instap probeer jy die verwarring in jou kop orden. Tussen die tassies met groeiende kweekgras en die oulike 
kitsch-porseleinhondjies lê die skerwe van een van die beeldjies. Doelbewus of ongeluk? ’n Chaos op die grond, ’n 
chaos in die besoeker se persepsie. 

Teen die eerste muur die mees verleidelike, misterieuse ink-tekeninge op papier – grafiese abstraksies en suggesties 
van dimensie, beweging en ’n soort poëtiese, liniêre suiwerheid. 

Dit is duidelik dat Kemang wa Lehulere met jou kop wil smokkel as sy titel jou nooi: To Whom it May Concern. So half 
uitdagend, of jy durf. Vat wat jy kan.  

Tog, soos ’n mens die omvattende installasie met sy uiteenlopende stukke, tekeninge, tekens – en baie, baie van 
dieselfde sentimentele porseleinhondjies en hul skoolbank-huisies! – oor die vertrekke verken, is dit duidelik dat 
hierdie Standard Bank Jong Kunstenaar 2015 ’n merkwaardige houvas op sy materiaal het.  

Hy toets en speel met jou soos ’n serebrale speurder wat jou deur ’n forensiese slagveld van die drama van sy 
gedagtes lei. Dáárdie teater, daardie teks, is een wat aansluit by een van kuns se groot tradisies van die laaste eeu: 
dat die kyker, die toeskouer, ook ’n rol te speel het. En dat die ‘‘storie’’ nooit volledig vertel word nie, dat die afloop 
onbepaald kan wees. 

Spesifiek verwys Wa Lehulere na die Fluxus-beweging van die 1960’s wat ’n sterk klem op toevalligheid laat val. Die 
kleinste ingryping wat ’n enorme verskil kan maak. Hy vat as vertrekpunt die Fluxus-kunstenaar Mieko Shiomi se 
‘‘vallende gebeurtenis’’ – aldus die verwysings na trappe, skuinstes, en, waarskynlik ook die stukkende beeldjie. 

Maar as dié metafoor en sy raaisels neig om die besoeker se begrip te oorweldig, is daar die merkwaardige en forse 
teenwoordigheid van die stukke rondom, op die vloere, teen die mure. As dit ook lyk soos ’n repetisie vir ’n drama 
wat nie afgehandel is nie, is dit doelbewus. Daardie ‘‘val’’ kan enigiets beteken, maar die rekwisiete getuig van slim 
en vindingryke beeldhouwerk. 

As jy dan, ná die deurloop en dink, ’n vreemde bevrediging aan Wa Lehulere se kuns ervaar, is dit nie net omdat 
jyself so skrander is nie, maar dat hy so skerpsinnig en energiek kan vermaak. 

■ Ook te sien in die Stevenson is ’n paar werke van Olafur Eliasson, beroemd vir sy toertjies met lig en 
waarneming.  

■ Tot 28 Februarie. 

 


