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Kragtige werke
deur jotg
Bantoeskilder
Deur Dirk Meorkotter
GALERY IOI,
Uitstalling: Dumile.
UMILE, 'n Bantoekunstenaar, ae eenste eenman-tentoonstelling kan ss 'n groot sukses bestempel word.
Hy iE slegs 23 jaar oud, en sy geweldige voomitgang en
uitdrukkingsvermoii kan duidelik gesien word as die Afslagtlng vergelyk word met 'n werk soos Mocder met boie
kinders of Die Ou Mon Tussen hierdie werke is daar maar
Bowet nege mrande.
'n Mens kan in hierdie stadium
daarop wys dat wahneer die eerste uitstalling van 'n jong kunstenaar 'n groot finansiCle gukses
is. die gevaa! bestaan dat hy die
sukses wil herhaal en dat veronderdruk
dere ontwikkeling
word. Ook kan dit lei tot'n knapheid wat oppervlakkig word.
KRAGTICE
geskilderde
vly
Kragtige,
houtsk-ooltekeninse vin so'siale
onderwelD kenmlrk Dumile se
qterk. Hy teken heeltemal sonder
erise E;maaktheid. met.n ho6
maG v-anselfvertroue. sv onmiddellike omgewing. Vrouens wat
soos ondier6 mekiar se hare uit_
trek. rondSestrooide lyke wat op
aaklige wy-sedeul rot6 opgevreet
wordl 'n- moeder wat v;rgaan
onder die druk van 'n span kinders. die geweldige invlo€d wat
toordokters op hulle mense het.
en ook valse predikers wat hy as
huigelaars sien.
As hierdie werke velgelyk

word met die Af8lattint wet ,n
natuurlike ildrukskets van so 'n
todeeluie is, kan die jongste
werke met bulle kragtige emosionele boodskap as 'n groot voo!uitgang b€skou word. lllustratiewe
en
karikatuur-neigings
moet egter vermy word, indien
die trelkrag vaD die visuele aspek Die gedemp moet word nie.
BEELDE
Dumile vertoon ook 'n paar
terraco a-beeldjies. In di6 werke
openbaar hy 'n besonder oorspr€nklike vorm-aanvoelinS. Sy
figure is massiel €n swaar' Ook
hierin kan ware talent bespeur
word. 'n Stadige natuurlike ontwikkeling en aanmo€diging be
hoort hierdie talent tot rypheid
telsatontplooi.
Die tyd alleen sal wys in water riSting Dumile sal gaen. Vir
my is die beeldhouwerk meer
natuurlik en ongeforse€rd as die
tekeDinge, wat nou egter mee!
gevordeld is.

