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Yellow 
Yellow is sunshine. It is a warm colour that, like 
red, has conflicting symbolism. On the one hand 
it denotes happiness and joy but on the other 
hand yellow is the colour of cowardice and 
deceit.  Because of the high visibility of bright 
yellow, it is often used for hazard signs and 
some emergency vehicles. Yellow is cheerful. 
For years yellow ribbons were worn as a sign of 
hope as women waited from their men to come 
marching home from war. Today, they are still 
used to welcome home loved ones. 
Although it can work as the primary colour, 
yellow often works best as a companion to other 
colours. Use bright yellow to create excitement 
when red or orange may be too strong or too 
dark. Yellow can be perky. 
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Hallo al julle Artkatte, Pavane studente en vriende, 

Hierdie maand kom die nuusbrief vroeër as 
gewoonlik uit omdat Marie, wat vir die blad uitleg 
sorg, reeds die 22ste met vakansie gaan.   

Die kleur van die maand is geel en Marie het vir ons 
so ’n klein stukkie inligting geskryf oor geel.  Ek kon 
nie help dink hoe ek oor die winter voel nie toe ek die 
dubbele betekenis van geel lees.   

Die een dag wil ek my vergaap aan die wonderlike 
kaal takke en net die volgende dag sal ek net onder 
die kombers gaan klim en angstig wens dat die eerste 
botsels hul verskyning  maak. Ek weet egter dat ons 
nooit die volmaaktheid van die skelet van die boom 
sou kon sien sonder die afstroping van die winter nie.  
So is dit dan ook soos die winters in ons lewens.  

Die lieflike struktuur van die takke wat so bloots in 
die son takke uitstrek sonder enige skroomheid. Hulle 
staan stil vir ’n tydperk om die son te kan voel ter 
voorbereiding van die nuwe seisoen.  So sekerlik het  
ons ook ’n bietjie stilstaan nodig.  

Die skildery wat ek hierdie maand op die voorblad 
het is ’n laning kappertjies wat ek so twee jaar gelede 
geskilder het.  Die geel kappertjies is spesifiek 
uitgelig en vergroot. Kappertjies het so ’n belangrike 
betekenis in my lewe.  Net soos wat die eenvoudige 
Afrikanertjie verlede maand vir my so dankbaar is, is 
die vreugde van ’n laning kappertjies vir my die 
verteenwoordiging van vreugde en malse 
baldadigheid wat oorals net rondkruip om koppies uit 
te steek.   

Hulle vra ook mos nie veel versorging nie en blom 
totdat die laaste droë takkie nog in die grond is.  Ek 
het al so baie kappertjies geskilder en steeds leer ek 

hulle elke keer ken.  Daar is elke keer ’n vreugde wat 
van my besit neem wat saam met al die kreukeltjies 
net wil dans en saamsing.  Ek hoop julle geniet dit 
ook soos ek dit geniet.  Hierdie werkie is eers met 
houtskool geteken en het vir ’n tyd net op die bord 
gele in gryse en swarte.  Dit was vir my so mooi.  
Later het ek die kleur by geskilder wat dit dan eintlik 
’n gemengde media kunswerkie maak   
 
Groetnis vir eers, 
Johanna Prinsloo. 
(johanna@artkat.co.za) 
Tel:   082 838 0750 
http://www.inhaus.co.za/artkat 
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Pavane Kunsskool 
 
Die beste nuus wat ek egter het  om julle te vertel is dat ek 
vir ’n tydperk van ’n jaar gaan help met die Pavane 
Kunsskool terwyl Linda Hendrikz wat die hoof is daarvan 
in Egipte kuns by ’n privaat skool gaan aanbied.   

Die Pavane Kunsskool het reeds 10 jaar gelede sy 
ontstaan gehad met 4 leerlinge.  Dit is spesifiek gerig tot 
kinderkuns onderrig.  Die geskiedenis van kunstenaars 
gaan saam met die praktiese toepassing van projekte wat 
dit nie net interessant maak nie, maar ook opvoedkundig.  
Daar is elke jaar ’n  uitstalling van die kinderkuns by die 
Pretoria se Kunsvereniging. Linda het gesorg dat hierdie 
skool groot erkenning gekry het deur haar toewyding en 
harde werk.  Die skool se uitstallings is belangrike datums 
op die plaaslike kunskalender van Pretoria met ’n 
afgerondheid wat dit nie net ’n fees vir die oog maak nie, 
maar ook inligting vir dié wat meer van die kunste wil 
weet.  Haar leerlingtal was al 140 leerlinge wat sy met 
Tandi, haar assistent, se hulp met vreugde gehanteer het.  
Tans is die leerlingtal 120 leerlinge.   

Vandat ek in 2004 in Pretoria gekom het, was dit vir my 
verbasend dat sy elke jaar met dieselfde tema besig was 
waarmee ek met my studente vir daardie jaar besig was.  
Op ’n manier het ek geweet dat ons om daardie rede 
eendag by mekaar sal uitkom.  Daarom is dit vir my ’n 
voorreg en ’n eer om haar hierdie jaar wat voorlê vanaf 
Augustus 2007 tot  Junie 2008 te kan help met haar klasse. 
[Ek gaan moremiddag daar begin help om die werk te leer 
ken en ouers te ontmoet.  Ek wil fotos neem en  vir jou 
aanstuur] 

Ek en Linda beplan om gedurende die eerste twee weke 
van die skoolvakansie werkswinkels aan te bied.  Die 
projek beloof om baie interessant te wees met 
boekstaanders wat anders as die gewone is.  Vertel vir al 
julle familie, vriende en kennisse daarvan.  Die datums sal 
25 tot 29 Junie wees vir die eerste groep en dan vanaf 2 

tot 6 Julie.  Die klasse is in die oggend vanaf 10 uur tot 12 
uur en in die namiddag vanaf 2 uur tot 4 uur.  Die koste is 
R550.00 per kursus met alle materiaal ingesluit. Skakel 
gerus vir Linda om plek te bevestig.  Kinders van alle 
ouderdomme vanaf graad een is welkom. Haar nommer is 
0824982513. 

Graag wil ek ook die Pavane[wat pou beteken] studente 
verwelkom by ons Artkat familie.  Die Artkat naam kom 
van my twee groot liefdes naamlik die kunste en my katte.  
Saam het ek ’n lewenspad van vreugde en ervaring 
geloop.   

Daar is natuurlik nog Bea, my poedel, vir wie ek sal 
saamneem na die klasse toe by Pavane.  Sy is net so deel 
van my en die kunste as die katte.  Sy het net een 
probleem, sy dink klaarblyklik sy is ’n kat.  Loop op die 
banke rond en slaap saam met die katte.  Ek dink nie sy is 
baie daaroor gepla nie.  Sy geniet die aandag net soveel as 
die katte.  Sy is ’n liewe ding.  Haar naam beteken 
vreugde en sy is getrou aan haar naam. Ek weet dat julle 
vir Boeboe, Linda se hondjie, gaan mis maar ek belowe 
julle Bea sal haar uiterste bes doen om julle te vermaak. 
Ek vertrou dat ons lekker sal saamwerk sodat ons Linda 
vreugde kan gee van al die kunswerke wat ons vir haar 
sommer gaan deurstuur per e-pos na Egipte toe.  Ek sal 
haar ook vra om vir ons ’n artikel te skryf oor al haar 
ervarings daar anderkant.  Ek sal ook julle hulp en bystand 
moet hê om haar skool te laat groei sodat sy met vreugde 
sal terugkom en weet dat julle vir haar wag. 

Vir almal wat Linda nie ken nie, sal ek graag per  
geleentheid iets meer oor Linda die mens vir julle vertel in 
’n onderhoud wat ek met haar gaan voer. 

Van volgende maand sal Pavane se aktiwiteite ook deel 
van ons Artkat nuusbrief wees.  Ek sien uit daarna om 
julle bydrae in watter vorm ookal met al die ander kuns 
liefhebbers te deel. 

 

”Pavane bestaan alreeds amper 10 jaar en onlangs het ek die ongelooflike aanbod gehad om in Egipte te gaan skool 
hou. Ek beskou dit as ’n wonderlike geleentheid om, terwyl ek nou alleen is, hiervan gebruik te maak. Dit is met groot 
hartseer dat ek, vir eers, totsiens moet se aan al my wonderlike leerlinge en hulle ouers, maar voel dat ek  nou weer `n 
nuwe avontuur in my lewe nodig het. Dis met groot opgewondenheid en nuwe verwagting, wat ek dan vroeg in 
Augustus na Kaïro sal vertrek!”    Linda 
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Amber 
Die amber gesteente wat so ’n lieflike geel tot diep rooi kleur 
het is dan ook my gunsteling steen.  Volgens oorlewering word 
hierdie steen gedra om jou te beskerm teen siekte toestande.  
Wat vir my so wonderlik is van hierdie steen is dat dit 
versteende gom is.  Klein fossieletjies word dikwels daarin 
gesien.  As jy so gelukkig kan wees om so ’n steen met ’n 
stukkie fossiel te besit is dit baie kosbaar.  Dit is vir my soos 
tyd wat vasgevang is.  Ek het hierdie skildery gemaak met ’n 
Mioceense blommetjie wat vasgevang was in hierdie gom.  ’n 
Amber oomblik. 

Harlekyn insiatief 
Die nar wat van julle in die vorige lesing geteken het, 
is inderdaad die nar wat as jou alter-ego beskou kan 
word. Dit is ’n prettige manier om na jouself te kyk 
en terselfdertyd voorbereidings te maak vir ’n latere 
volledig kunswerk.  Hierdie oefening kan jy selfs met 
gereelde tussenposes in jou lewe doen en weer teken.  
Glo my, ek het al studente gehad wat dieselfde kursus 

na ’n jaar of twee gedoen het en niks meer kon 
onthou van die eerste nar nie. Dit maak jou ook 
bewus van sekere karakter eienskappe wat miskien 
meer aandag kan kry. 

Dit is ook nie ’n sielkundige ontleding nie, maar jy 
kan op ’n prettige manier dalk net meer van iets van 
jouself leer.  

Interpretasie van die nar. 
Kyk na die skets wat jy van jou nar die vorige maand gemaak het  en vra 
jouself die volgende vrae af: 
Sien hom as deel van jouself en kyk of jy iets kan ervaar wat hy dalk vir 
jou van jou  wil sê. 
Wat kan die nar vir jou vertel deur sy liggaamshouding? 
Watter emosies openbaar hy? 
Beskou die nar as ’n vriend of vriendin en gesels met hom. 
Kyk na die detail van die nar. 
Vou nou jou nar in die helfte van links na regs en toe van bo na onder.  Vou 
die prent oop. 
Let nou op hoeveel aandag jy in die verskillende blokke geteken het. 
Kyk hoeveel hy gesentreer is. 
Die linker deel van die prent verwys na jou vroulike kant en die regterkant 
na die manlike kant.  As jou nar baie gesentreer is die moontlikheid dat jy 
baie maklik met albei kante in jou karakter kan deel.  As dit egter baie 
meer na die een of ander kant toe oor beweeg is dit dalk ’n aanduiding dat 
jy meer aandag aan die onderspeelde kant moet gee.  
Die  vroulike en manlike kante verwys eintlik na die tipiese eienskappe wat 
as manlik en vroulik beskou word.  

Hier volg ’n kort lysie van tipiese manlike en vroulike eienskappe. 
Vroulik: 
Gevoel. 
Toegewend. 
Buigsaam. 
Saggeaard. 
Ondersteunend. 

 
Gehoorsaam. 
Vergeetagtig. 
Kleur:  Rooi. 
Maan. 
 

Manlik: 
Rasioneel. 
Rigiditeit. 
Streng. 
Leier. 
Bevelvoerend. 

 
Sterk. 
Reguit. 
Kleur: Blou. 
Son. 

 
Interessant nè.  Volgende maand kan  jy jou nar verder ontleed.  As jy nie die vorige nuusbrief ontvang het met die 
eerste lesing nie is jy welkom om my te kontak.   
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Kunstenaar van die maand - Cathy Batchellier 
Ons kunstenaar van die maand is Cathy Batchellier.  Cathy was een van my eerste studente in 
Pretoria in 2004.  Cathy bied self klasse aan en is baie betrokke met die waterverf vereniging.  
Van haar werke, waarvan die Art Nouveau waterverf een is, is op die waterverf vereniging se 
webblad en word op die oomblik as die tweede hoogste populêrste kunswerk beskou wat 
besoeke aan betref.  Dit is my voorreg om haar aan julle voor te stel. 
 
Waar kom jou kuns belangstelling vandaan?  
Seker maar 'n behoefte om uitdrukking te gee op 'n visuele 
wyse van indrukke wat in 'n mens se geheue versamel is - 
ek beleef die lewe in “prente”.  
Ek weet dat jou ma ’n digter en ’n aktrise was, sou jy dink 
dat haar voorbeeld en invloed jou talente help ontgin het?  
Ek dink my ma was 'n uitsonderlike persoon met 
uitsonderlike talente en ek het groot bewondering vir haar 
werk. Ek dink die kreatiwiteitsproses is iets wat ek beslis 
beleef het en in haar gesien het - so ja, ek dink haar 
voorbeeld en invloed het my in die regte rigting gestuur.  
Wat beteken kunstenaarskap vir jou?  
hmmmmm? dit beteken ek het 'n plekkie waar ek my gate 
uit kan geniet en net myself wees - sonder veroordeling.  
Sal jy dink dat enige mens ’n kunstenaar kan wees of dink 
jy dat dit eksklusief tot ’n seker groep mense behoort?  
Dit is 'n moeilike een - toe vra ek vir John.  Sy antwoord 
was: "'n Mens kan al die tegnieke aanleer – verfmeng, 
kleure goed gebruik, teken en nog teken, MAAR om kuns 
te skep  en kunstenaar te wees kom van 'n dieper 
plek, doer binne-in."  Ek sal graag wou glo dat enige mens 
'n kunstenaar kan word (want ek gee klas sien) hie hie en 
aan die anderkant as daar weer so baie kunstenaars is , hoe 
gaan ons almal die R20 wat ons maak deel?   
Jy gee self kunsklasse.  Beperk dit jou nie in jou groei as 
kunstenaar nie?   
Ja, ja - ek gee ook klas.  Neewat, dit beperk net my tyd vir 
self skilder.  Ek vind ek groei nog meer deur klas te gee.  
Het jy ’n voorkeur medium?  
Voorkeur medium?....dit sal seker waterverf wees.  
Jy het in 2005 die Alette Wessels kuns inisiatief gewen.  
Sal jy kunstenaars aanbeveel om aan kompetisies deel te 
neem?  
But of course!!!!   
Watter eietydse kunstenaar sal jy die graagste wou 
ontmoet en self ’n onderhoud mee wou hê?.   
Ek sou graag vir Alfons Mucha wou ontmoet, en Degas.  
Water een van die ou meesters sal jy sê het die meeste 
invloed op jou lewe en op jou werk gehad tot nou toe?  
Seker Alfons Mucha en die Art Nouveautydperk.  
Wat is jou gunsteling kleur?  
Gunsteling kleur: ek dink ek is op die oomblik in 'n oranje 
fase, maar naples yellow, greengold, cobalt blou. is my 
gunsteling kleur!..  
Wat is jou gunsteling fliek?  
A BEAUTIFUL MIND - amazing.  
Wat doen jy as jy ontspan?   
As ek wil ontspan gaan ek buite op 'n somersdag en spuit 
die tuin nat met die tuinslang.  As dit te koud is daarvoor 
dan sommer sit en klets en brei voor die kaggel met Vicki, 
my 12 jarige dogter OF gaan fliek met John, maar hy raak 
gewoonlik aan die slaap. 

Opsomming oor myself - ek wil liewer 'n prentjie 
teken!  Ek is in Kaapstad gebore maar het 
grotendeels hier in Pretoria grootgeword. My pa 
was Afrikaans, my ma Engels en ons het 
Engelssprekend grootgeword maar Afrikaans 
geleer by al die niggies en nefies. Ek het nog 
altyd geteken, 'n passie gehad vir ballet en wou 'n 
lugwaardin of ballerina word. Ek het nie na skool 
gaan studeer nie, iets waaroor ek vandag baie spyt 
is - ek sou nou graag kuns wou gaan swot het, (en 
miskien gaan doen ek dit nog.) Ek het drie kinders 
van my vorige huwelik waarvan een 'n laatlam 
is,dis so lekkerrrrrrrrrrrr om haar te hê. Ek vind ek 
leef my in kinders in en vind myself gedurig 
betrokke in een of ander werk wat met kinders te 
doen het.  Ek is getroud met 'n wonderlike 
volwasse siel, dit is heerlik om 'n tweede kans te 
kry. John is vir my die stabiele rots in ons 
huwelik en daarmee sê ek seker dat ek die 
onstabiele een is ne - ag wat - ons kan nie almal 
rotse wees nie. Party moet klippies en gruis en 
bakstene wees. Alles in een dag, anders raak die 
lewe BORING! hie hie Ek verf nie soveel as wat 
ek graag wil nie, maar is gedurig in kontak met 
kunstenaars rondom my.  Ek is 'n “Associate” van 
die Waterverfvereniging van SA en beywer my 
om 'n “Higher Associate” te word. (meer inligting 
oor die WSSA kan op  wssa.org.za gelees word).   
Ek neem deel waar ek kan aan plaaslike 
uitstallings en ontmoet so ook wonderlike 
mense. Kuns is 'n wonderlike taal! Cathy 
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Kreatiwiteitsklasse 
Ek wil net elke student geluk wens met hul waagmoedige 
prestasies hierdie maand.  Die maand was kort maar ons het 
reeds wonderlike resultate gekry.  Die kreatiwiteitsklasse het 
opwindende oomblikke mee gebring waarin ons onsself 
verbaas het met ervaring met ongewone teken mediums en 
apparate.  Dikwels is juis die onbekende vir ons ontoeganklik 
as ons nie waag nie.   Ingesluit sal julle van die sketse sien wat 
met pen en ink, jik[bleikmiddel], water en soms met  waterverf 
gedoen is.  Daar is studente wat voorheen nog nooit van die 
werklikheid af geteken het nie en nou so waagmoedig is om 
sommer direk met ’n kwassie te teken.  Baie geluk. 

 

All sorts of things and weather 
Must be taken together, 

To make up a year 
And a yellow sphere. 

 
Emerson, Fable: The mountain and the Squirrel 

Ons Seisoenboom – die 
blare word maar min

Welkom aan alle nuwe Studente 
Ek verwelkom al die nuwe studente en hoop dat julle ’n 
baie vrugbare en vreugdevolle tyd met ons sal deurbring.  
Ook totsiens aan die studente wat vir watter rede ookal 
ons verlaat. 
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Indien daar enige aanvraag is van die werkies op die voorblad kan julle my gerus 
kontak.  Ek beplan om ook van die studente se werke in ’n galery te plaas en dit te 
koop aan te bied.  Daar is goeie werke wat teen baie bekostigbare pryse aangekoop 
kan word omdat daar nie galery kommissies by is nie. 

Ander werke uit die Studio 

Skakels: 
http://www.centurionteater.co.
za/ 
http://www.kakkerlak.co.za/ 
http://www.artwessels.co.za/ 

As gevolg van my betrokkenheid by die Pavane kuns skool sal daar vir die 
volgende jaar nie klasse in die middae wees nie.  Die aandklasse sal op 
aanvraag aangebied word en dan ook per klas betaal word.  Die res van die 
klasse in die oggende sal soos gewoonlik vanaf 9 uur tot 11 uur aangebied 
word.  Skoolvakansies sal daar ook nie klasse wees vir die eerste twee weke 
nie en die res van die vakansies sal met my bespreek moet word en ook per 
klas betaal word of andersins sal werkswinkels aangebied word wat ek met die 
nuusbriewe bekend sal maak. 

Klasse sluit dan hierdie maand die week van 18 tot 22 Junie en open 16 Julie 
wanneer die skool weer begin. 


