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Die Britse vervaardigers
wat die rolprentregte vir

Marlene van Niekerk se
Agaat bekom het, beoog om

op WesKaapse plekke soos
Barrydale, Montagu, die Tradouws
pas en Stellenbosch te verfilm.

Patrick Holzen, een van die
vervaardigers, sê hy het ses
maande gelede op ’n verken
ningstog gegaan om moontlike
plekke vir verfilming te identifi
seer.

“Ek het op ongelooflike plase
en landskappe afgekom. Om in

die Tradouwspas te skiet, sal sy
uitdagings bied.”

Volgens Holzen hoop hulle
om in September volgende jaar
met verfilming te begin sodat
hulle die laaste weke van die
winter voor die lente en somer
kan gebruik.

Volgens Holzen dien Michiel
Heyns se Engelse vertaling van
Agaat as die bronteks vir die
draaiboek. Die titel van die rol
prent sal Agaat bly.

“Ons weet presies wie ons in
die hoofrolle – spesifiek dié van

Milla en Jak
– sien en het
reeds die
proses begin
om opwin
ding by hul
agente en
bestuurders te skep.

“Ons is ook van plan om
SuidAfrikaanse aktrises te kry
om Agaat op verskillende
ouderdomme te speel.”

Hulle hoop om die rolprent in
2014 uit te reik.
– Rudolf Stehle

Laetitia Pople

KAAPSTAD. – Die wêreld
eindig mos op 21 Desember van-
jaar, skerts die Kaapse kunste-

naar Frank van Ree-
nen. Vandaar die ti-

tel Happy Ending
vir sy tweede

solotentoon-
stelling in die

Salon 91-gale-
ry in Kaapstad .

Dis sy 12de solo-
uitstalling as heel-
tydse kunstenaar.

“Daarom hoop
ek regtig al-
mal is nou ge-

lukkig met die eindtye in sig!”
Van Reenen is bekend om sy

bedrieglike, speelse kuns. Die
beelde van oënskynlik oulike
figure het soms ’n subtiele,
donker ondertoon, en skadu-
wees wat nie altyd strook met
die beelde se “speelgoed”-voor-
koms nie. Van die werke is in
aanloklike “onskuldige” room-
yskleure en hunker nostalgies
terug na die vyftigerjare.

Hy werk met hoëglans-emalje
op hars, olie op doek en anima-
sie. Die skaal van sy werk
wissel van klein tot reusagtig.

“Ek was nogal nuuskierig, so
ek het omtrent ál die mediums
ondersoek.”

Hy put inspirasie uit popu-
lêre kultuur, anime, die lewe in
die voorstede en alledaagse
lewe in Suid-Afrika. As kind het
hy grootgeword met die tyd-
skrif Mad en ander strokies-
verhale wat hy steeds as ’n
groot invloed uitwys. As kind
het hy nie altyd die woorde
verstaan nie en sommer sy eie
stories opgemaak. Sketse in sy
Bybelstudie-tekenboek as kind,
sonder hy as sy eerste pogings
tot kunsskepping uit.

’n Enorme beeld van sy “ska-
duwee”, die Franse bulhond
Truman, is ook te sien.

“Dit is twee meter by 170 cm
hoog en 88 cm diep, en Truman

slaap, soos gewoonlik.”
Truman is na Truman Capote

genoem nadat Frank en sy
vrou, die kunstenaar Tra-
cy Lynch, die rolprent
Capote gesien het.

Van Reenen se
werke is in plaasli-
ke en internasiona-
le versamelings op-
geneem.
) Salon 91 se besoektye is
Dinsdae tot Vrydae van
10:00 tot 18:00 en
Saterdae van 10:00 tot
14:00. Skakel
0 082 679 3906.
) Dié beelde heet
The Rain Catchers.

Rockers van formaat trek eers-
komende Maandag saam op die
verhoog van die Barnyard-teater
in Bellville.

Saam met Mel Botes is Piet
Botha, Valiant Swart, Albert
Frost en Nathan Smith deel van
die konsert Riders from the Storm.

As spesiale gaste tree Francois
van Coke van Fokofpolisiekar en
les bes Terence Reis van The
Straits, voorheen Dire Straits,
ook op.

Volgens Botes kry die vyf kern-
lede altyd ’n sesde kitaarspeler in
om nog meer luister aan die op-
trede te gee. Musikante wat al
saam met hulle opgetree het, is
Mauritz Lotz, Jan Blohm, Dozi,
Robin Auld en die Dennis-broers
van die groep Akkedis.

Botes is besonders opgewonde
oor Reis se optrede. Hierdie ak-
teur en musikant het in verskeie
rolprente en televisiereekse op-
getree. Hy het ’n rukkie lank sy
loopbaan as akteur onderbreek en
Engeland toe gegaan. Daar het hy
die groep Waterhorse begin.

Alan Clark van Dire Straits het
hom hoor speel en hom gevra om
die legendariese Mark Knopfler te
vervang, wat toe pas die groep
verlaat het.

’n Paar maande later het hy
saam met die groep, nou bekend
as The Straits, sy debuut in die
Royal Albert Hall gemaak en kort
daarna wêreldwyd begin toer.

Hulle werk nou aan ’n nuwe
album en Reis skryf verskeie lied-
jies daarvoor. – Mariana Malan

) Kaartjies kos R165. Bespreek plek
by 0 021 914 8898 of willowbrid
ge@barnyardtheatres.co.za.

Rudolf Stehle

Marlene van Niekerk
beskou dit as ’n voorreg
dat haar roman Agaat

binnekort verfilm gaan word.
Die rolprentregte is onlangs

deur die Britse vervaardigers
Patrick Holzen, Mark R. Harris en
Debbie Vandermeulen bekom.

Kasi Lemmons skryf die draai-
boek en behartig die regie.

Van Niekerk het die vervaar-
digers ontmoet en sy beskryf
hulle as “aangename en profes-
sionele mense. Ek verneem die
draaiboekskrywer is baie goed en
ervare. Ons het ’n vriendelike
gesprek gehad.”

Tog het sy gemengde gevoelens
omdat rolprente ’n ander medium
as literatuur is.

“Dit gebeur gewoonlik dat ’n
stuk van die storie onttrek word
uit die geheel sodat die rolprent in
’n suksesvolle lokettreffer om-
skep kan word.

“Die gehalte en tekstuur van
die skryfwerk word meestal ook
nie vertaal in die rolprentweer-
gawe nie. ’n Mens moet jou maar
daarmee versoen.”

Hoewel Van Niekerk die
voltooide draaiboek onder oë sal
kry, het sy geen insae in die skryf
of verfilming daarvan nie en
verkies dit só.

“Ek beskou dit as iemand

anders se projek. Dis die rolprent-
span se eie insigte en keuses wat
die eindproduk bepaal.”

Sy meen ook die rolprent moet
op sy eie verdienste beoordeel
word.

Van Niekerk sê die draaiboek-
skrywer het met die verfilming
van Triomf die einde van die ro-
man heeltemal verander sodat dit
’n slot gehad het wat volgens hom
die kyker sou bevredig. “Waar ’n
mens byvoorbeeld met die verta-
ling van ’n gedig die totale effek of
aura in die doeltaal probeer be-
hou, dink ek nie dit is altyd
moontlik in ’n intermediale (teks-
na-beeld) projek met ’n uitgespro-
ke kommersiële inslag nie.”

Van Niekerk vermoed die vier-
voudige stem van die hoof-
karakter en die achronologiese
tydstruktuur kan dalk probleme
veroorsaak vir die rolprent-
makers. “Ek weet nie hoe hulle
die vertelperspektief en die
struktuur van die terugflitse gaan
hanteer nie.”

Dr. Christell Stander, ’n navor-
singsgenoot verbonde aan die
Universiteit Stellenbosch se
departement Afrikaans en
Nederlands, is baie opgewonde
dat die boek verfilm gaan word,
maar meen dit gaan ’n groot
uitdaging wees.

“Agaat het soveel vlakke en
diepte wat werk omdat dit deel
van ’n uitgerekte leesproses
vorm. Daar is aspekte wat
verfilmbaar is, terwyl daar
noodwendig aan diepte ingeboet
sal moet word.”

Sy meen die groot uitdaging
gaan wees om dit in ’n fliek in te
pas wat nie die gemiddelde
aandagspan gaan oorskry nie.

“My brein flits tussen Broke-
back Mountain – omdat dit ’n kort-
verhaal is wat as vollengte-prent
verfilm is – en Fanny and Alex-
ander, omdat ek dink Agaat vier
uur sal verdien.

“Daar is ’n sterk genoeg narra-
tiewe lyn om verfilming moontlik
te maak. Die seleksieproses gaan
baie interessant wees.”

‘AGAAT’

Uitdagings
vir fliek volop
‘Diepte gaan ingeboet word’

Patrick Holzen

Astley en Carlisle troef só KFC
Rick Astley
Grand Arena, GrandWestcasino
***

Vir R325 kan jy ’n KFC-bucket,
twee pakkies slaptjips, ses brood-
rolletjies, ’n bakkie aartappel-
slaai en drie blikkies koeldrank
koop.

Of jy kan jou R325 vat en vir jou
’n kaartjie koop na die 80’s
Rewind Festival en dit vier uur
lank uitkap op die musiek van
ses (vergete?) kunstenaars wat in
die tagtigerjare gewild was.

Maak jy die somme, werk dit
sowat R54,16 per kunstenaar uit –
net mooi die prys van ’n Street-
wise 5 by KFC.

Wel, wel, wel om net na Belin-
da Carlisle se boesem en wikke-
lende lyf te kyk, is al meer as
R54,16 werd. En selfs al sing sy
“Heaven is a Place on Earth” al
in haar slaap, gaan ek maar die

Kolonel se Streetwise 5 ’n mis
gee.

Belinda was jou vitamiene vir
die aand. Selfs die een mannetjie
met die amperse Kojak-kop
(snaaks, dit het nogal gelyk soos
’n reünie van die amper-bleskop-
pe) wat elke 20 minute kroeg toe
gepiekel het vir ’n bier, het sy
dorstigheid maar ingehou toe

Belinda lostrek. Sy het haar stem
laat bulder soos ’n ou Goodwood-
se biker wat van die een verkeers-
lig na ’n ander jaag. En het sy nie
vet gegee nie! Maar dan, net
sodra sy jou opgepomp het, het sy
haar Kawasaki-stem ingeruil vir
’n Rolls-Royce. Sy kán en mag
maar “Circles in the Sand” sing.
Weer: ’n Streetwise 5 kom darem
net nie naby ’Lindatjie nie.

As Carlisle vitamiene was, was
Rick Astley soos daardie ekstra-
sterk peri-perisous van Nando’s
wat jou verhemelte skroei en jou
liggaam in skok laat gaan.
Lekker . . . en aan die brand.

Astley het weggespring met
“Together Forever” en daarna
was hy eenvoudig soos die WP in
die Curriebeker-eindstryd: geen
keer aan hom nie.

Hy het rolmale opgesit met
“Strongman” en “Whenever you
need somebody” en toe gaan

druk met “My arms keep missing
you”. En vir die laaste vervyf-
skop van die aand het hy die
Kaapse vlae laat wapper met
“Never gonna give you up”!

Daai yskoue Castle wat hy
sommer bottelbek op die verhoog
weggeslaan het, was wel-
verdiend.

Nog steeds lus vir ’n Streetwise
5? Stoffies maar verby my. Ek
kies enige dag, enige plek vir ou
Rick, al het hy eergisteraand se
jeans en baadjie aangehad!

Naskrif: ABC is nou al ’n
bietjie oor die muur. Soos die
Goeie Boek sal sê: Daar is ’n tyd
om te kom en daar is ’n tyd om te
gaan. ABC se tyd om te gaan, het
aangebreek. Hulle probeer hard,
maar daar is geen ratsheid meer
in hul musiek nie.

Johann Maarman

Rick Astley hou konsert. Foto: MI
CHAEL HAMMOND

Terence Reis

Reis speel met voorste SA rockers

Frank van Reenen en sy Franse bulhond, Truman, wat ook op die agtergrond as kunswerk pronk. Foto: NASIEF MANIE

Speelse beelde in Kaap te sien

Roman gaan in WesKaap verfilm word


