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E. K. M. Dido, of Dido, soos sy verkies om

bekend te staan, is in 1951 in Tsomo in die

Oos-Kaap gebore.

Om onderwyser te word was haar droom,

maar daar was geen geld nie. Verpleging het

wel ’n kans vir verdere opleiding gebied en sy is

Kimberley toe waar sy ’n diploma in algemene

verpleegkunde behaal het.

Haar eerste roman, Die storie van Monica

Peters, het in 1996 verskyn. Daarna het gevolg

Rugdraai en stilbly (1997), ’n Stringetjie blou krale

(2000), Die onsigbares (2003), ’n Ander ek (2007)

en vroeër vanjaar Emma en Nella.

In haar romans takel Dido sosiale kwessies,

nie net in die bruin gemeenskap nie, maar as

universele probleme. Die storie van Monica

Peters vertel van ’n bruin meisie wat met ’n wit

man trou en die land verlaat weens apartheid;

Rugdraai en stilbly het geweld in die huwelik as

fokus; Die onsigbares is die verhaal van die

swaarkry van polisiemanne en hul gesinne; en in

’n Stringetjie blou krale kom rassisme tussen

bruin en swart ter sprake.

Dido is ’n dosent aan die Netcare-opleidings-

kollege in Kaapstad en woon in Blackheath.

‘Santa
Gamka’
ontstel én
ontroer

Eben Venter is na my mening een van die

“groot” Afrikaanse skrywers. ’n Verklarende

woordeboek is nie nodig om sy pen te volg

nie. En so af en toe verbaas ’n woord of twee

my wat ek in vanmelewe se dae laas gehoor

het.

Toe verskyn Santa Gamka. En daarmee

woede. Sien, sommer in die eerste paragraaf

doen Venter dit wat wit skrywers in die

verlede gedoen het: Skryf vernederende

boeke oor bruin mense wat permanent diep

in die bottel kyk en met algar in die bed

spring. Ek’t die boek toegemaak.

Maar later het my leesgierigheid die

oorhand gekry.

Venter pro-

beer hier om die

armoedige bruin

plaaswerkers en

arbeiders, die

mees gemargina-

liseerde mense

in die samele-

wing, asook die

lokasiebewo-

ners, se proble-

me na vore te

bring.

Lucky, die

bruin hoofkarak-

ter, se lewe draai

om die syfer

sewe.

Die boek begin met sy laaste sewe minute

waar hy in ’n pottebakkersoond geboender

word.

Tydens hierdie oomblikke waarin hy glo hy

gaan sterf, speel sy lewe in die laaste sewe

minute voor sy geestesoog af. Die roman is

ook in sewe dele gestruktureer. Elke deel

handel oor ’n minuut.

In sy geestesoog herleef Lucky verruklike

oomblikke met sy sewe veelrassige sekskliën-

te; voel weer die mag in hom opwel wanneer

hy hulle na sy liggaam sien hunker; ervaar

die vernedering as ’n kliënt hom vermakerig

afjak of toesnou; voel die haat van die dorps-

mense.

Hy wil van sy omstandighede ontsnap. Sy

plaaswerkerouers vind hul armoedige

toestand normaal. In die lokasie in die dorp

waar hy by sy anties bly en skoolgaan, leer

ken hy ’n ander soort swaarkry, asook ’n

nuwe soort bevrediging wanneer sy antie

Yvette hom ten opsigte van basiese behoeftes

oriënteer. Mister D’Oliviera, sy Engels-onder-

wyser, is die enigste een wat die potensiaal in

Lucky sien en hom aanmoedig om verder te

leer.

Maar Lucky droom van hope geld en ’n

blink kar waarin hy kan ontsnap. Dis om dié

rede dat hy in ’n put van sosiale wangedrag

verval. Wanneer sy twee vriende hom

verloën, besef hy dat hy op sy eie voete móét

staan. Hier is dus hoop.

Die getal sewe is ’n simboliese getal wat die

boek na simboliese en spirituele ruimtes

verplaas.

Met laasgenoemde is Venter in die kol. Die

Skepper is die bruin mense se middelpunt.

Eben Venter het nog ’n literêre juweel die

lig laat sien.

Foto: MICHAEL HAMM0ND

E. K.M. DIDO vertel
hoekom Eben
Venter se Santa
Gamka haar aan-
vanklik woedend
gehad, maar later in
vervoering gelaat
het.

ROGER BALLEN

R
oger Ballen word in-

ternasionaal en toe-

nemend ook plaaslik

erkenas ’ngrootkunstenaar

met ’n ongewone visie – een

wat die kamera, film en ’n

donkerkamer met chemika-

lieë inspan, pleks van ’n ets-

naald. Sy foto’s pluk aan jou

snare. Of jy daarvan hou of nie.

HoeBallenoor ’ntydperkvan

40 jaar sy besondere psigolo-

gies-surrealistiese fotostyl ont-

wikkel het, word tot 16 Janua-

rie in die Iziko Nasionale Kuns-

museum in Kaapstad gewys.

Ook hoe dié geoloog eers foto-

grafie as stokperdjie beoefen en

later as kunstenaar deur meta-

fore, argetipes en fiktiewe ka-

rakters die mens se binneste

ontsluit het. Veral aangrypend

is die menslike sentiment én

dierlike wreedheid wat hy

saambind sodat hy jou verplaas

in die denk-en-voelwêreld van

’n skrywer soos JM Coetzee.

Met die fiktiewe “teater-ver-

hoog” wat Ballen met sy “ka-

rakters” suggereer, ontlok die

kunstenaar ongemak, maar

ook ’n giggel vir die absurdheid

van mense se gedrag. Die rou

eerlikheid; die betekenisvolle

paradokse laat jou terugkeer

vir weer kyk.

Mense wat fotografie steeds

beskou as net ’n speelding, of ’n

letterlike nabootsing van dit

wat jy voor jou sien, stap verby,

of val hom aan. Sy vroeë foto-

boeke, Dorps: Small Towns of

South Africa (1986) en Platte-

land: Images from Rural South

Africa (1994) is slegs as sosiaal-

politieke aanvalle vertolk. Ver-

alPlattelandhet van hom ’n po-

litieke verdagte gemaak. Daar

is beweer dat hy die Afrikaner

ondermyn en by implikasie

apartheid as politieke stelsel.

“Dis die soort wittes wat be-

skerm word en wat gesien word

asbeterasanderrasse,”wasdie

boodskapwatmenseinsyfoto’s

gelees het. Ander fotoboeke,

Outland (2001), Shadow Cham-

ber (2005) en Boarding House

(2009) het mettertyd beter be-

grip vir die kunstenaar se be-

doeling gebring.

“Ekwasnognooit ’npolitieke

kunstenaar nie,” verduidelik

Ballen. “Wat binne-in my ge-

beur, is wat ek probeer regi-

streer en begryp.”

Sy verwondering oor die

plaaslike reaksie op sy foto’s,

terwyl hy elders as groot kun-

stenaar geag word, begryp ’n

mens as jy sy agtergrond in ag

neem. Ballen sonder veral twee

invloede uit, nog voordat hy

met sy Suid-Afrikaanse bruid

hier as geoloog kom werk het.

“Paul Strand, die fotojoerna-

lis en straatfotograaf wat hom

as kunstenaar gesien het, se

groot respek vir die inherente,

formele eienskappe van ’n

foto.”

Veral Strand se “gebruik van

die vierkantige formaat was be-

tekenisvol vir my”.

Dié formaat beklemtoon die

abstrakte karakter van ’n

swart-wit-fotoenvestigdieaan-

dag op elke hoekie.

Nog nader aan hom is André

Kertész, wat in die Tweede Wê-

reldoorlog uit Europa na die

Eerlike blik
op lewe laat
jou weer kyk

Twirling Wires, 2001 Foto: ROGER BALLEN

Wie is van lotjie getik?
Jy of hy? Dit is dikwels
die reaksie voor ’n
Roger Ballen-foto.
BETTIE LAMBRECHT
vertel meer van dié
gevierde fotograaf.

Roger Ballen

invloede

Ballen is in 1950 in die VSA

gebore en het in New York

grootgeword. Hy het ’n BA-

graad met sielkunde en het

’n doktorsgraad in Minerale

Ekonomie (Geologie) ver-

werf.

Symahet virMagnumge-

werk – een van die belang-

rikste foto-agentskappewat

vandag nog kunsfotografie

bemark. Later het sy in haar

galery in die bekende Madi-

son Avenue in New York die

baanbrekers van die Euro-

pese en Amerikaanse kuns-

fotografie bemark.

Kunsfotograwe wat Bal-

len uit huis uit leer ken het,

en wat die ruimte geskep

het waarin sy eie visie ge-

groei het, was onder andere

Paul Strand, Henri Cartier-

Bresson, Elliot Erwitt, Walker

Evans, Diane Arbus, Alfred

Stieglitz en André Kertész.

dan word dit monsters, soos

in Twirling Wires”.

“Dié skadukant is terself-

dertyd die setel vir die krea-

tiewe.”

boekmerk

’’Ekwasnognooit ’n
politiekekunstenaar
nie.Watbinne-inmy
gebeur, iswatek
probeer registreeren
begryp.

Eulogy, 2004 Foto: ROGER BALLEN

VSA gevlug het. Hy het Ballen

se oë oopgemaak vir die droom-

agtige werklikheid wat ’n

kamera kan vasvat – dat die

fotograaf ’n komposisie só

saamstel dat gewone voorwer-

pedeurongewoneplasing’nab-

surde, vreemde of skokkende

gegewe suggereer.

“My ma het Kertész in haar

galery verkoop. Amerikaners

het gedink sy werk is onver-

koopbaar. En Kertész was ge-

skok deur die gebrek aan sofis-

tikasie in Amerikaanse foto-

grafie destyds. Ek skuld

Kertész die enigma en formele

kompleksiteit onderliggend

aan my eie werk,” erken Bal-

len.

Sy eerste foto’s is te sien. Met

FroggyBoy (VSA, 1977) begin ’n

tema: die “antagonistiese ver-

houding tussen mens en dier”.

Vergelyk dit metOneArmGoo-

se (2004). Die mens se oorheer-

sing van die natuur, beweer

Ballen, “is ’n slagting erger as

enige oorlog …”

Verder peins hy oor begrippe

soos chaos en orde. En oor die

skadukant van die psige waar,

volgens die psigo-analis Carl

Jung, “die mens dinge onder-

druk waarvoor hy nie verant-

woordelikheid wil ervaar nie;


