Eeemct de ltms deurElzaMiles
DIE
huldetentoonstelling vir JohannesMeintjes(1923-80)in RAU se
Gencor-Kunssaalhet betrekking op, soosMarina
Hough dit in die kataloEtts stel, Johannes Meintjes se estetiek van die
inne ike.
Daar is nie 'n duidelike ve.skil tussen Meintjes se vroegsteen latere
stukke op die tentoonstelling nie. Van v.oeg af
besit sy bcste stukke iets
magies en dit bly deurgaansdie *aarmerk van
sy spesifiekesiening.
Op 8 Augustus 1946
skryf hy in sy dagboek:
"Ek
sit en dink oor my
onbewustewaarnemingsvermod. Dikwels verbaas
ek myself dat ek bepaalde dinge kan voorstel
waaraanek nog nooit bewuste aandag besteehet
nie. Wanneer ek deur
strate dwaal, al tref niks
my
bcsonderlik nie,
maak ek eendag, selfs
maande later, 'n voorstelling van iets wat ek
toe gesienhet. Ek het al
baie skilde.ye gcmaak
wat gebascer is op iets
wat ek in 'n flits van'n
sekondegesicnhet - Dle
wit perd, gesien deur 'n
relnvenstet en wat vter
maande later eersgeskilder is". Op die tentoonstellingis daar ten minste drie stukke waarin
die perd die aura van 'n
d r o o m v e r s k y n s e lh e tI

Drcom van Kaapstad
(1948), Inndskap met
boom en perde (1952) en
Perd in moanlig (1967).
Met di€ openhartighcid in gedagteen gcrugsteun deur die uitkenning van die jongelingskilder se gelaatstrekkc
in so baie van die portrette, begin jy verbande 16
tussen Meintjes se dagboekinskrvwinqs en sv
skilderye.'Cee-nmiddei-

die Stormbergebcsoek.
"Ek wasnognooitsoontroer deur die skoonheid
van 'n landskapnie: die
kleur, uitgestrekthcid,
naaktheid,grootpatrone
en vorms,die suiwerheid
van lyn, die heldcrgroen
van lande, dammewat
blouwitin diesonligskitter. En die lug is kristalsuiwe.."Dit is die landskap van sy Karoo-vertolkings en spesifiek

meer hom op: "die dam
is dolleeg, die groot ou
wilge.bome uitg€dor.
Een van die bome is deur
die weerlig getref, pikswan, hol, oopgekloof,
met'n gat soos'n mcnsfiguur in die stam." Teen
1952 skilder Meintjes
Landskap met bam en
perde. Daarin herinnet
die boom 'n mens aan sy
beskrywing. Dit is insigge*end dat die skouers

plaaslandskappevoorkom.
Meintjes is 'n fenomeen in die Suid-Afrikaanse skilde.kuns. Al
lees sy oeuvre soos 'n
kompendium van die
New Group en al bedcrf
'n
eenselwige palet en
senlimentaliteit sy vertolkings van seuns en
minnaars verras die eiesoortigheid van sy aanslag. In die periode 194252 steun hy swaar op die
voorbeeld van ander
Suid-Afrikaanse skilders
wat hy bewonder soos
Maggie Laubser, Irma
Stern, Alexis Preller en
Cecil Higgs. Hy erken
die eiesoortigheidin hulle werk deur daarby aan
en kop van die figuu.
te sluit. Dit is die bron
met geel begrensis sodat
van sy besieling wat
'n
natuu.like ligkrans
swaarderweegas dit wat
ontstaan.
hy in die buitelandleer
ken. (Kan sy gewildheid
'n
Magiese werking
in Suid-Afrika hieraan
vind in Meintjesse skiltoegeskryf word?)
derwerk plaas wanneer
Selfswanneer'nmens
die oenskynlik gewone
dink nou kan jy 'n buiteveranderin die onwerklilandse inslag aantoon ke. So gebeur dit dat 'n
Magritte s'n (Die gene'n
portret van
boervrou
rel.
1937) - het jy jou
in 'n vreemdsoortige misrek€n. Meintjes se
stemmingstuk verander:
Voilverkoper (1958\
Vroue met huis (1971).
word'n verbeeldingsvlug
D.ie vroue in die ruimte
waanngevangenskap
op.
agter haar bewiak die
Senel word wanneerdie
wit huisie. Hulle smelt
draadkou met vo€lsen al
m e t h u l s k a d u w e e s aan sy eie drade bokant
saam. Roerl@s staan
die verkopertjie se kop
hulleom die huissoosdie
kliFheiningpost€wat in
fl Die tentoonsleing
baie van Meintjes se duurlol 6 Julic.

Meintjes,
Johannes
'n eensame
jongeling
jarige (self)portret kom
hier voor nie en almal lyk
- met die uitsondering
van sy moeder(1947)en
sy sttster, Slapende EF
de.rtire (1939) - na die
jong skilder. Meintjes
sou nooit die eensaamheid van diejongeling afsweernie. (Judith Gluckman merk rcrcg by 'n
skildery wat l\4einrjes
van 'n seunsfiguurby die
see gemaak het, op:
"There you
have all the
lonelinessof youth".)
Die landskapvir sy figure kom amper deurgaansooreenmet dit wat
hy beskryfop ? Januarie
1945 wanneerhy saam
met sy moederen Ernestine die familieplaasin

2 Katender,
bylae.totBeeid,Maandai],18 Juniel99O

Plaasseun (1978\ en
L a n d sk a p m e t r o s e
(1977). Die groot blou
watervlak in laasgenoemdestuk verleenaan
die tafelpoot (onderstuk)
'n
optiese kwaliteit soos
van'n lugspieeling.
Treffend is die spel tussen
waarncming van 'n feit
'n
en hersenskim.Nct sodra jy aanvaar dat die
blomme en vaas op die
ronde tafelblad alledaagse cn stilstaande voorwetpe leen 'n onveranderlike landskap is, b€gin hulle weer sweef.
Toe Meintjes as jongman terugkeer na sy geboo.teplek Groot-zeekoegat(Molteno)val nog

