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Is hy die
21ste eeu
se Von
Karajan?

Ons is altyd op soek na die volgende groot
ster. Wie sal die volgende Herbert von
Karajan wees? Wie die volgende Callas of
Pavarotti?
Daar is musici wat ’n generasie se

ervarings van klassieke musiek só beïnvloed
het dat daardie musikale belewenisse langer
as ’n leeftyd nog weergalm. En vir ons as
luisteraars het dié ikone geen gelyke nie.
Van alle musici het dirigente nog altyd ’n

spesiale plekkie gehad, dalk omdat hulle so
’n groot masjinerie van ’n orkes stuur en
uiteindelik sorg dat ’n honderd of wat
musikante soos een mens speel. Dis Karajan,
Toscanini, Solti, Abbado, Barenboim,
Beecham, Furtwängler, Klemperer, Muti,
Bernstein en Levine, onder andere, wat met
hul opnames en interpretasies van die
grootste musikale werke ooit die wêreld in
die 20ste eeu verryk het en menige musiek-
liefhebber se dunk van dié musiek gevorm
het. ’n Mens wonder wie in die 21ste hul
skoene sal volstaan.
Een so ’n persoon is dalk Antonio

Pappano, sedert 2002 die Koninklike Opera-
huis Covent Garden se musiekdirekteur.
EMI Classics het die laaste paar jaar talle
opnames uitgereik waar Pappano die
dirigeerstok
swaai – opnames
wat deur
sommige kritici
as rigting-
gewend gesien
word. Benewens
orkeswerke, laat
sy onlangse
vertolkings van
Puccini se
Madama

Butterfly, Verdi se Requiem en Rossini se
Stabat Mater én Il Barbiere di Siviglia

hierdie luisteraar dié werke met nuwe oë en
ore waardeer.
Al verklap sy naam sy Italiaanse wortels,

is Pappano eintlik in 1959 in Epping, Enge-
land, gebore. Toe hy 13 was, is die gesin
Amerika toe waar hy klavierlesse geneem
het en later komposisie en dirigeerkuns
gestudeer het. Dit was Barenboim wat hom
as jong man sy eerste dirigeerkanse op die
Bayreuth-operafees gegee het. Sedert hy aan
Covent Garden verbonde is, laat hy sy naam
as ’n voorste dirigent geld.
Vir sy jongste album (EMI) is hy agter die

stuur van die orkes van die Accademia
Nazionale di Santa Cecilia vir Rachmaninoff
se Simfonie no.2 in E mineur op. 27, en
Anatoly Lyadov (1855–1914) se “Betowerende
Meer”, op. 62.
Albei werke klink asemrowend, maar raak

so net-net aan sentimenteel. ’n Mens sweef
op Rachmaninoff se intens romantiese
frases, en Lyadov laat jou ’n volmaan en
sterretjies sien weerkaats in daardie meer.
Maar Pappano laat dit darem nooit heelte-
mal in sentimentaliteit verval nie.
Kyk jy so na sy loopbaan tot dusver, kan

hy dalk net die Von Karajans en Barenboims
van die wêreld se skoene vol staan.

konsertgids
) Jonathan Oshry is die solis Donderdag in
die konsert van die Kaapstadse stadsaal. Hy
sal Saint-Saëns se Tweede Klavierkonsert
uitvoer. Yasuo Shinozak is die dirigent. Ook
op die program is Nielsen se Maskerade-
ouverture en The Planets van Holst.
Bespreek by Computicket.
) La Bohème van Puccini word van Donder-
dag tot Saterdag deur die Universiteit van
Kaapstad se operaskool opgevoer. Bespreek
by Computicket. Die regisseur is Angelo
Gobbato. Kamal Khan sal klavier speel.
Bespreek by Computicket.
) ’n Voorste klassiekekitaarspeler van
Paraguay, Luz María Bobadilla, lewer
Vrydag ’n konsert in die Kunstekaap in
Kaapstad. Dit is die aand om 19:00 in die
Kunstekaapteater. Saam met Bobadilla op
die program is die Suid-Afrikaners Saudiq
Khan en Ernesto Latino. Kaartjies kos R60
en R90. Skakel Kunstekaap se Bel-’n-Sitplek
by0 021 421 7695.
) Die SA Jeugkoor sing Sondag om 16:30 in
’n galakonsert in die Hugo Lambrechts-oudi-
torium in Pictonstraat, Parow. Bespreek by
Computicket.
) Die pianis Jonathan Oshry sal Sondag vir
die Richard Wagner-vereniging ’n uitvoering
lewer. Dit sal om 18:00 die dag plaasvind te
Kingsgate 37, Strandweg, Seepunt. Op die
program is die Sonate in E-mol deur
Schubert, D960, asook ’n keuse uit werke
van Bach. Dit kos R150. Skakel
0 082 459 6225.

TENTOONSTELLING

Blikbrein help
kunstenaar om
die geheim van
bestaan te soek

Die vernietiging vanwat eersmet
moeite enbaie tydsaamopgebou

is, vorm die kern waarom Stefanus
Rademeyer se tentoonstelling
Resonant Structures in die Goodman-
galery in Woodstock gebou is.
Eers word wat lyk na gewone geo-

metriese fatsoene, en driedimensio-
nele stereometriese vorms uit reke-
naarformulesoppapier“geteken”.Só
organies dat mens die hand van die
meester-etsmaker Rembrandt in die
fluweelkwaliteit van inkskrape ver-
moed. Só presies reglynig datmens ’n
argitekstekening verwag.
Uit hierdie verwikkelde mengsel

van lyn, vlak en tekstuur rafel die
vormdan uit. Of dit kies dwarsweg ’n
ander koers in, soos ’n boomtak wat
afskeur. ’n Boomgekonstrueeruiton-
eindigeherhalingvan vierkante,her-
inner nie net aan die boommotiewe
van Gerhard Marx nie, hulle voer ’n

gesprek daarmee. Maar een wat ’n
volledige ondersoek verg en meer
ruimte vir bespreking soek.
Want tussen die bome wat Marx

staanmaakuitgeplaktelyneuit land-
kaarteenRademeyersebomewatuit
wiskundige algoritmes groei, is daar
’n grootverskil–ewesterkasdievisu-
ele ooreenkoms. Nes die ooreenkoms
en verskil van Rademeyer se pas-
ser-akkurate halfsirkels waaruit ’n
haredos soos ’n stralekrans om ’n af-
wesigemenskopgroei, endiéwatBat-
tiss geskep het in tekeninge uit die
1980’s. As jy dus dink Rademeyer
boots ’n vormuit die sigbarewerklik-
heid na enverdiep dit met universele
betekenis, lees jyhomverkeerd.Hy is
weliswaar doenig met ’n manier van
“naboots”.Maar syne is ’n poging om
’n parallel te vind met die prosesse

waardeurdinge indienatuur tot lewe
kom.Deur prosesse soos selverdeling
en -vermenigvuldiging. Prosesse wat
in die wetenskap in wiskundige for-
mules geëwenaar/uitgedruk word.
Met die hulp van die rekenaarbrein,
soek hierdie kunstenaar/wetenskap-
like na die geheim van wees (being).
Dui die verwondering wat die

waarnemer voor sy werk ervaar, dat
die kunstenaar iets van die Groot Ge-
heim ontrafel het? Verwondering om
die grootsheid van die daarwees van
dinge om jou. Van emosies in jou. Dis

deel van die “oopbreek-proses” (lees:
bewusmakingsproses) wat die kuns-
tenaar se “opbou-proses” ontgin.
Jystaangeboeivoor’nwerkwaarin

’n stuk of 20 miljoen verskillende fat-
soene in een digitale struktuur saam-
kom – iets wat geen mensehand in ’n
enkele leeftyd wil of kan nadoen nie.
Voor ’n anderwerk, soosPoint Line

Cloud II, voel jy of jy in ’n wentelbaan
vanklankeopgeneemword. ’n Simfo-
nie wat die deursigtigheid en ontwy-
kendheid in ’n Beethoven-vioolkon-
sert ewenaar.
Rademeyer manipuleer die “taal

van diewiskunde” in formules uit be-
staande rekenaarprogramme. Die re-
sultaat is ’n abstrakte vorm, dikwels
gebaseer op ’n geometriese patroon
(sirkel, spiraal of vierkant) wat hy in
’n driedimensionele stereometriese

vorm laat uitgroei. Dan breek hy die
perfekte vorms oop. Fyn lyntjies kom
losuit die amper soliede geheel van ’n
swart wentelbaan, of ’n buig van ’n
“boomtak” versprei in oneindige wit
niks. Daar waar wetenskap en mis-
tiek mekaar ontmoet.
Die ryk teksture van lyntjies wat

digter en minder dig oormekaar
kruis, kielie die sintuie. Daarmee
slaag die kunstenaar om die koue
blikbreinvandiemasjienooptebreek
sodat jy ’n menslike hart daarin her-
ken.Andersgestel,hyhaaluitwat lyk
na wetenskaplike prosesse, dít wat
emosie losmaak.
Naas die werke op papier, sluit die

tentoonstelling ook die groot installa-
sies van houtkaste met spieëls uit sy
vroeër ontwikkelingsfase in. Hierdie
ligkaste vertoon besonderhede van
spesifieke algoritmes. Hulle bestaan
uit perfek gemaakte samestellings
van spieëls, buisligte, mahoniehout
en perspex.
Met die optiese illusie van oneindi-

geherhalingsvan liggies (soos ’n ster-
rehemel) in ’n oneindige ruimte (die
mensseverbeelding)hethysyJohan-
nesburgse bewonderaars eers in 2001
en toe weer in 2004 betower.
Saamgevat: diekunswerkevoerdie

geeswegna ’ndimensiewaarmensen
ding, ding en ding, mens en mens, in
besonderse verhoudings met mekaar
resoneer.

Kuns wat sintuie kielie

Stefanus Rademeyer voor sy rekenaar-geskepte vierkant, Square Limit II Foto: BETTIE LAMBRECHT

’’Hyhaaluitwat lykna
wetenskaplikeprosesse,dít
watemosieuitlok.

Stefanus Rademeyer span
die rekenaar en wiskundige
algoritmes as skilderkwas in.
BETTIE LAMBRECHT het gaan
hoofrekene doen.

biografie

Stefanus Rademeyer (gebore 1976)

het sy Meestersgraad in Beeldende

Kunste met onderskeiding aan die

Universiteit van die Witwatersrand

geslaag. Sy werk is die afgelope

dekade plaaslik en internasionaal ten

toon gestel en is in privaat versame-

lings wêreldwyd. In 2001 het hy die

Absa L’Atelier-kompetisie gewen.

In 2003 het hy danksy die Amper-

sand-stigting in New York gewoon

en werk. Sy werk word gesien op

groot internasionale tentoonstellings

soos Art Basel.

Arborescent Geometry A1 van Rademeyer

Larey beplan opnames met Davids, Du Toit

Franklin Larey se geskenk van sy
ouers vir sy 16de verjaardag was ’n
musiekles by hul buurman, wat kort
tevore daar ingetrek het.
Larey kon nie vroeër musiek neem

nie,omdathulskoolinMalmesburydit
nie aangebied het nie.
Maar voordat jy jou kop skud in

argwaan oor die ongeregtighede van
die lewe, sê Larey: “Dit was ’n stuk
genade dat ek so laat met klavierlesse
begin het. Ek het ’n wonderlike
kinderlewegehad–ditwasnooit nodig
om my te sê om te gaan oefen nie.”
Larey, ’n Kaapstadse pianis, was tot

2007 hoof van die Musiekkollege aan
die Universiteit van Kaapstad. Hy het
onlangs’nCDmetBrahms-werkeopge-
neem (ballades, intermezzi, klavier-
stukke op. 118).
Daardie eerste klavierles was ’n

openbaring, vertel hy.
Hy het onmiddellik geweet dit iswat

hy vir ’n lewe wil doen.
“Ek het teen daardie tyd die

klavierliteratuur goed geken; ons het
baie klassieke musiek in ons huis
geluister.
“Van die werke kon ek van begin tot

einde sing.”
Ná twee jaar as klavierleerling het

hy die gr. 8-eksamen gespeel en ná
matriek musiek aan die Universiteit
van Wes-Kaapland gaan studeer.

“Ek was doodtevrede om net vir
myself te speel,maarmydosenthetmy
gedruk om in die openbaar op te tree.”
InLareyselaastejaaropuniversiteit

het hy ’n Fulbright-beurs vir twee jaar
se nagraadse studie aan die Uni-
versiteit van Cincinnatti in Amerika
ontvang.
“Toe bly ek tien jaar daar. Ek het die

nuwewêreldgeweldiggenietenekwou
ook my doktorsgraad voltooi.
“Maar ek het altyd geweet ek wil

terugkom Suid-Afrika toe, na die
Universiteit van Kaapstad (UK), wat
vir my ’n baken van uitnemendheid
is.”
Larey het nie net ’n aanstelling as

klavierdosent aan die UK se

Musiekkollegegekrynie.Návyf jaar is
hy in 2002 as hoof aangestel.
“Dit was harde werk, meestal

‘rondskuif van papiere’, en bloedmin
kans om te oefen.”
In 2007 het hy as hoof bedank sodat

hy weer na die klavier kon terugkeer
én na Cincinnatti.
“Nou is ek gelukkig. Ekkanoefen en

optree en ek geniet dit om weer vir
studente les te gee.
“En elke jaar gaan ek Amerika toe

vir die somersessie van die Admant
Music School in Vermont waarvan ek
die direkteur is.”
Larey verduidelik hymoedig sy stu-

dente aan om ’n eie “stem” te vind,
want, sê hy, “diewêreldwag vir ’n pia-
nisomietstebiedwatnognievoorheen
gehoor is nie”.
“Ekvoel ek het noumýnis bereik, ’n

unieke Larey-voordrag.”
Pianistewathybewonder–maarnie

naboots nie – isMurray Perahia vir sy
lirisme, Martha Argerich vir haar
opwindende spel, Alfred Brendel vir
dievakkundigeernswaarmeehyveral
werke van Schubert en Beethoven
uitvoer, en laaste maar nie die minste
nie, Mitsuko Uchida, “die beste
Mozart-vertolker ooit”.
Ná sy CD met Brahms-werke volg

later vanjaar ook kunsliedere saam
met die sopraan Virginia Davids.
Hy gaan daardie uitvoering opneem

en ook werke vir twee klaviere saam
met sy mede-musiekdosent Francois
du Toit.
“MyenFrancois (duToit) seCDgaan

net werke van Suid-Afrikaanse
komponiste bevat, onder meer van
Arnold van Wyk en Peter Klatzow,
asook ’n werk wat Hendrik Hofmeyr
spesiaal vir ons geskryf het.”

Franklin Larey

Dit gebeur selde dat ’n laat-
beginner ’n konsertkunstenaar
word. Maar toe Franklin Larey
op 16 jaar die eerste keer sy
hande op ’n klavier lê, het sy
hart met hom weggehol.
ELRETHA BRITZ vertel meer.

Kaapse leerder blink uit in
nasionale toneelkompetisie
WAYNE MULLER

Kaapstad

Met haar vertolking van werk deur
Peter Snyders, Andrew Buckland
en Barry Hough het ’n leerder van
dieHoërskoolStellenbergSaterdag-
aand in die Kunstekaap-teater be-
wys sy is ’n waardige wenner van
die jaarlikse Stad Kaapstad Toneel-
spelkompetisie vir Hoërskoolleer-
ders.
Danél Maree het die eerste prys

van R1 500 ontvang in dié kompeti-
sie, vanjaar vir die tiende keer deur
die Hoërskool Bellville aangebied.
Meer as 400 leerders van regoor

die land het ingeskryf en 69 het se-
dert Donderdag hier aan die finale
vier rondes deelgeneem. Saterdag
het agt finaliste opgetree. Deelne-
mers sepunte inalvier rondesword
saamgetel om ’n wenner te bepaal.
Maree se tema was “Weerlose

mense”. In ’n Ordinary mens van
Snyders het sy haar in “Afrikaaps”
begeef, waarna sy ’n komiese uit-
treksel uit Buckland se The Ugly

Noonoo gedoen het. Haar uittreksel
uitHoughseSkilpoppehetdiemees-
te getref – haar emosionele peil in
die tragiese vertelling het ontroer.
TamaraPhilisiwe Skiti vanHoër-

skool Desmond Tutu was tweede.
“Oranges and Chickens” was haar
tema en sy was uiters snaaks as ’n

township-stalletjieverkoper in You

strike the women, you strike the rock.
Die derde pryshet gegaanaanGa-

vinKruger vanHoërskool Bellville.
Sy tema was “Moenie met my van
liefde praat nie” en hywas veral ko-
mies boeiend in Paul Slabolepszy se
The return of Elvis du Pisanie.
Benewens die drie senior wen-

ners, is Du Toit Albertze van die
Hoërskool Namakwaland as beste
junior-akteur (gr. 8 en 9) aangewys.
Die jaarlikse SAOU-beurs vir ’n be-
lowende leerder gaan vanjaar aan
NicolaBrunsvanLaRochelleGirls’
High School.
Deelnemers staan ook ’n kans om

in ’n professionele produksie te
speel wat jaarliks op die KKNK op-
gevoer word. Vanjaar kry Albertze,
Kruger, Skiti, Craig Adriaanse
(Hoërskool Hottentots-Holland),
Jacques Crafford, Wynand Victor
(albei Hoërskool Martin Oosthui-
zen), Arno Daiber (Hoërskool Wa-
terkloof), Annake Horn (Hoërskool
Upington), Duard Robbertse (Hoër-
skool Brackenfell) en ThandoWam-
bi (Hoërskool Desmond Tutu) daar-
die geleentheid.
Die dramaturg Malan Steyn sal

vanjaar se stuk spesiaal skep ná ’n
werkswinkel met die akteurs. Mar-
thinus Basson, wat ’n beoordelaar
in al die rondes van die kompetisie
was, sal die regisseur wees.

Danél
Maree van
Hoërskool
Stellenberg
in Bellville
is die
wenner van
die Stad
Kaapstad
Toneelspel-
kompetisie
vir
Hoërskool-
leerders.

Lesing oor volksliedjies weer te hoor

Die gewilde lesing oor volkslied-
jieswatvanjaarbydieWoordfees
aangebied is, word op openbare
versoek Woensdagaand om 18:30
herhaal in die Universiteitsmu-
seum,Ryneveldstraat 52, Stellen-
bosch.
Die aanbieder is dr. Matilda

Burden, wat reeds vir meer as 30
jaar besig is met navorsing oor
die Afrikaanse volksliedjie.

Daar word gekyk onder meer
na die pretensieloosheid en
woordvaardigheid van die volks-
mens soos dit na vore kom in
Afrikaanse volksliedjies, asook
die humor en kruheid wat daar-
uit spreek. Baie feesgangers by
dieWoordfees het dié lesingmis-
geloopweens botsingsmet ander
aanbiedinge. Verdere navrae:
0 021 808 2002.


