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Hiermee word dank en waardering getuig aan almal wat dit
moontlik gemaak het om hierdie verhandeling, die katalogus en
'n kleurskyfie-reeks saaru te stel.
Sonder die vriendelike samewerking van prof. Krenz
self, sowel as 'n aansienlike aantal eienaars van werke van
hom, sou dit aan volledigheid ontbreek het.

Met enkele

ui tsonderings was almal bereid om op navrae gegewens tot n:y
beskikking te stel.

Die name van private eienaars verskyn

in die katalogus agter aan hierdie werk;

die naam van

prof. F.C.L. Bosman noem ek egter ook hier in erkentlikheid
vir enkele persoonlike mededelings wat hy

~bereid

was otl te

doen, in sy hoedanigheid as swaer van prof. Krenz.
Aan die direkteure, direktrises, lrura.tore of
bestuurders

Vfu"1

die volgende kunsgalerye 'n besondere woord

van dank vir hulle bereidwilligheid om te midde van vele
ander pligte nogtans hulle samewerking te bied:
Pretoriase Kunsmuseum,
Nasionale Kunsmuseum te Kaapstad,
Johannesburgse Kunsmuseum,
Durbanse Kunsgalery,
Hester Rupert Kunsgalery, Graaff-Reinet,
William Humphreys Kunsgalery, Kimberley,

Ann./ ••••••
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Ann Eryant-kunsgalery te Cos-London,
Rembrandt-kunsstigting, Stellenbosch,

Wolpe Kunsgalery te Kaapstad,
Noord-Transvaalse tak van die Suid-Afrikaanse
Kunsvereniging, Pretoria.

Hierdie verhandeling het tot stand gekom onder
leiding van prof. F.G.E. Nilant.

Die skrywer.
Pretoria,

30 November 1968.
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IN LEIDING.

Alfred Friedrich Franz Krenz, Oostenryker van
geboorte, het hom in Rondebosch gevestig in 1949, toe hy
dus reeds vyftig jaar oud was.

In teenstelling met die

geval van sovee1 jonger, en ook sommige van ons ouer
kunstenaars in Suid-Afrika wat hier opgegroei het, het die
grootste gedeelte van sy lewe in Europa afgespeelo
In hierdie bespreking word in hoofstuk I net 'n
korte oorsig gegee van sy vroeere 1ewe en herkoms.

Die

doe1 is om hoofsaak1ik sti1 te staan by hom as mens en
kunsski1der vandat hy in Suid-Afrika kom woon het, en meer
in besonder by die aard en voorkoms van sy huns

v~~af

1950.

Dit was moontlik om persoon1ik met professor Krenz
kennis te maak.

Gesprekke met hom het op verskillende

ge1eenthede p1aasgevind, hoofsaaklik gedurende 27 tot 29
Maart 1968.

Die eerste lang gesprek is op band vasge1e. 1 )

Ten opsigte van sy vroeere lewe en ander besonderhede is
hierdie bron egter onvolledig.

Hiervoor meet verwys word
na aantekeninge wat hy tot ons beskikking gestel het, 2 )
persoon1ike mededelinge 3) en 'n paar tydskrifartike1s wat
deur die jare verskyn het.
Net/ •••..•.•

1) Bandopname, 27 Maart 1968.
2) Krenz-aantekeninge, 27 Maart l968,opgeste1 deur die
kunstenaar self en tot beskikking geste1 van die skrywer.

3) Medede1inge deur kunstenaar, 1968.
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Net rueer as 'n jaar nadat Krenz na Suid-Afrika
verhuis het, het daar in ,Die Brandwag" 4 ) •n artikel verskyn onder die opskrif

11

'n Skilder uit Wenen".

Hierin word

•n kort oorsig gegee van sy vroeere lewe in Wenen en in
Nederland en van sy reise en uitstallings veral in suidelike
Europa, met daarna die een en ander oor sy werk in die
algemeen.
Vervolgens publiseer professor dr. F.E.J. Malherbe,
'n persoonlike vriend van Alfred Krenz, 'n artikel in
"Lantern" waa.rin hy 'n opsomming van die kunstenaar se
lewensgeskiedenis gee en daarna 'n aantal van sy skilderye
bespreek. 5 )
Van hierdie stuk verskyn 'n verkorte weergawe
deur dieselfde skrywer in .. ons Kuns",~)

met 'n kleur-

reproduksie van 'n portret van Andre, 7) seun van die
kunstenaar, wat deur· sy vader geskilder is, sowel as 'n
groepie swart-en-wit afbee1dings.
IrJ./ ••••••••

4) v.d. Westhuysen, prof. dr. H.M.:
22 Des. 1950, b1s. 24.

11

Die Erandwag",

5) "Lantern", Jaargang X, nr. 1, Sept. 1960, bls. 66.

6) .. ons Kuns", Deel II, bls. 49.
7) Ibid., bls. 53;
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11

Die Huisgenoot" 8 ) kom 'n kort bespreking voor

oor Krenz in die reeks "Ouer Suid-Afrika.anse Skilders",
deur dr. J.W. von Moltke, toendertyd van die SuidAfrikaanse Kunsmuseum.

Op die teenblad is 'n kleur-

reproduksie van Basoeto's. 9)
Behalwe nog 'n paar reproduksies van Krenz-werke 10 )
was ons origens aangewese op die persoonlike plakboek van
die kunstenaar, wat hy so vriendelik was om aan ons te leen.
Daarin is 'n aantal gegewens vervat oor uitstallings en
kommentaar daarop wat in dagblaaie verskyn het.
In aansluiting by die bespreking van sy kuns in
Suid-Afrika is 'n katalogus saarugestel van sy werke.

Om

begryplike redes is dit nouliks moontlik om in 'n beperkte
tydsbestek elke afsonderlike stuk van die kunstenaar op
te spoor na verloop van negentien jaar waarin hy heelwat
gereis (ook oorsee), gewerk en uitstallings gehou het.
Nemmers van werke waarna in die teks verwys word is
die van bogenoemde katalogus.
Kort/ ••..•

8) .. Die Huisgenoot", 9 Februarie 1962;

9) Ibid., bls. 22;

bls. 23.

kat. nr. 84.

10) .. Suid-Afrikaanse Kuns van die Twintigste Eeu",
bls. 43, kat. nr. 4, (kleur); Alexander, F.L.: 11 Kuns
in Suid-Afrika", bls. 81: kat. nrs. 85 en 86 (s. en w.).
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1899

3 Mei, gebore te Wenen, Oostenryk.

1915-'16

Vroee opleiding in die Kunstgewerbeschule in
Wenen onder :proff. Franz Czizek en Oskar
Strnad.
(Eerste Wereldoorlog).

1916-'18

Militere diens.

1918-'22

Na toelatingstoets ontvang hy opleiding in .
skilder- en grafiewe kuns in die

11

Wiener

Akad emi e" •
1922-'26

Verdere ontwikkeling in die "Meister Atelier"
onder prof. Rudolf Bacher;

verwerf reeks

onderskeidings.
1926

Behaal die

11

kunstenaars;

Prix de Rome", . 'n reisbeurs vir
reise volg na Italie, Parys,

Holland, Switser1and, Griekeland, Palermo,
Sardinie (waar hy in opdrag 'n altaarstuk
skilder vir 'n kerk in Torralba-provinsie).
1929

Ontmoet mej. Ethel Senior (later mevr. Krenz)
in Geneve waar sy studente in Internasiona.le
Reg was.

1929-'31

Vertoef in Parys en werk in die ateljee van
Amedee Ozenfant. 1 )
1931/ •••.••••

1) Thieme u. Becker: 11 Allgemeines Lexikon der Bildenden
Klinstler", deel XXVI, bl. 111: Ozenfant 'n figuur- en
stillewe-ski1der en kunsskrywer en -uitgewer; geb.
15.4.1886; 'n leerling van Cottet, Blanche en
Desval1ieres in die Palette", P.arys.
Vriend van Le Corbusier en stigter van die 11 Purismus"
beweging in 1918.
11
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Eenman-uitsta1ling in die

11

Ga1leria-Micheli",

Milaan.
1932

Huwelik met mej. E. Senior in P.arys;

vertrek na

Vfenen waar hy deelneem aan groepui tsta1lings
in die 11 S~cession" en "Kunstlerhaus".
1934

Neem deel aan J::lerfsuitsta1ling in die .. ~ecession".

1935

Vanaf

1935

Vanaf 7

~0

Maart groepuitstalling van ,.Secession".
~esember,

deelname aan herfsuitstalling

van "Secession".
1935

Neem deel aan groepuitstalling in London.

1936

Eenman-ui tstalling in), ,.Galerie-Billiet", Parys.

1936

Op uitnodiging deelname aan die

Eiennale" in

11

Wen en.

1937

Neem deel aan groepuitstalling in

11

Storran

Gallery" , London.

1938

Verhuis na Holla...YJ.d, voeg
kolonie" in E..laricurn;

hor~

by die

lid van

11

11

kunstenaars-

Arti et

Amititiaen (Amsterdam).
1938-'39

Neem deel aan groepuitstallings van Nederlandse
kontemporere kuns in die Ryksmuseum (Amsterdam),,
in die "Palais des Beaux Arts" (Bru.ssel), in
die galery van Buffa en Zonen en

di~

van Van

Lier en de Boer (Amsterdam).

1938

7-22 Des ember:

Ui tstalling ..van Krenz-werke in
Argus-galery, Kaapstad. 2 )

2) Gereel deur prof. F.C.L. Bosman, swaer van Krenz, en
geopen deur dr. Carl Bremer.
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1939-'45

Werk staan stil as gevolg van die Tweede
Wereldoorlog.

1949

Krenz-werke in uitstalling van De Boer:
,.Schilderyen, 19e en 20ste Eeuw",

1949

Krenz-uitstalling in

11

~-nsterdam.

Kunstzaal van Lier",

Blaricwn (Holland).
1949

8 Augustus:

Krenz-gesin kom in Suid-Afrika aan

en vestig hulle in

11

Victoria House", Belmont-

straat, Rondebosch.
1950

17-27 Julie:

Eenman-uitstalling in die galery

van die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging, Kaapstad.
1950

7-18 Oktober:

Eenman-uitstalling in die Buite-

muurse Gebou van die Universiteit van Pretoria.3)
1950

Novembermaand:

1951

9-19 Mei:

Uitstalling in Johannesburg.

Eenman-uitstalling in die Carnegie-

biblioteek, Stellenbosch.
1952

1 Mei:

Eenman-uitstalling in die galery van die

Suid-Afrikaanse Kunsvereniging in

11

Argus House",

Kaapstad.
1952

Neem deel aan die Van Riebeeckfeesuitstalling
in Kaa:pstad.
19 52/ ••.•••.

3) Openingsrede deur prof. dr. H.M. van der Westhuysen.
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30 Julie:

Hy stig die Krenz-lrunsskoo1 in Erinsaal,

Erinweg, Rondebosch, in aansluiting en voortsetting
van Maurice van Essche se kunsskoo1 in Stellenbosch. 4 )

1952

Augustus:

Krenz neem deel aan 'n groepuitstalling
deur lede van die ,.Nuwe Groep" 5 ) in die Suid-

Afrikaanse Kunsvereniging se galery in Kaapstad.

1952

In Oktobermaand 'n eenman-uitsta1ling in die Adler
Fielding-galery in Johannesburg.

1952

Vanaf 12 November andermaal deelname aan 'n uit- ·
stalling deur die

1953

11

Nuwe Groep" (Kaapstad).

Vanaf 8 September •n eenman-uitstalling in die nuwe
Van Schaik-galery in Pretoria onder beskerming van
die Pretoriase tak van.die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging.

1953

Neem deel aan die Rhodes-Eeufeestentoonstelling,
Bulawayo.

1954

Toer na Cura9ao, Venezuela, Haiti, Jamaica en Kuba;

hy hou uitstalling in Cura9ao, besoek daarna kunsskole in New York en Yale Universiteit in New Haven,
waar hy vertoef as gas van die direkteur van die
Yale Universiteitse Kunsversameling, prof. dr. Sizen.

1954

Werke by die Biennale van Venesie.

1955/ ••..•..•
4) Van Essche aanvaar 'n pos as kunsdosent aan die Kaapstadse
Universiteit.
Krenz het nog 'n tydlank kunslesse in
Ste1lenbosch ook voortgesit maar dit later gestaak.
5) Die

(Eng. ,;New Group") is agtien maande
11 Nuwe Groe:p"
vantevore gestig.
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1955

12-20 Julie •n eenmru1-uitstalling in die LidchiKunsgalery in Johannesburg.

1956

Iv:Laart:

'n Ui tstalling in die Eurgersentrum va."1.

Belville by geleentheid van die Kultuurweek.

1956

Werke op die eerste

11

Vierjaarlikse Tentoonste1ling

van Suid-Afrikaanse Kuns".
1958

Vanaf 4 Februarie 'n uitstalling in die galery vru1
die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging (Kaapstad).
~y

1958

Van sy werke word vertoon in Wene

die Salzburgse
Fees, in die Paleis va."1. Skone Kunste. 6 )

1958

'n Eenman-uitstalling in die Paul Cezannegalery,
Parys.

1959

Krenz ontvang 'n ere-professoraat (professor
honoris

1959

caus~)

van die Oostenrykse regering.

Uitstalling in die

Lawrenc~

Adler-galery in

Johannesburg.
1960

Werke op die tweede

11

Vierjaarlikse Tentoonstelling van

Suid-.Afrikaanse Kuns".
1963

Werke by die Sao Paulo Biennale.

1964

Verteenwoordig op die derde uVierjaarlikse
Tentoonstelling van Suid-..~.. frikaanse Kuns".

1966

Neem deel aan die

Republ~ekfeesuitstal1ing

te

:Bloemfontein.

1967I . ...... .
6) Uitstalling geopen deur Oostenrykse :Minister van

Opvoeding, dr. Klaus.
Die Munisipale Galery van Salzburg
koop een v~"1. Krenz se werke.
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1967

Toekenning van die

11

Erepennints vir Skilderkuns"

deur die Suid-Afrikaanse Akademie.

1968

28-10-68 - 16-11-68:

Eenman-uitstalling in die

saal van die Suid-Afri.kaanse Kunsvereniging te
Kerkplein, Pretoria.

HOOFSTUK 1./ ....... .
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Krenz as nersoon· sy werk in Suid-Afrika in die
'
algemeen ~en sy vernaamste
persoonlike beskouings
oo r ku.YJ.s.

Professor Krenz se huidige tuiste en werkplek in
Rondebosch is ver

ve~vyderd

van sy geboorteland, Oostenryk.

Sy weg na Suid-Afrika het gestrek oor •n
bepaal deur wisselende omstandighede.

l&~g

tyd en is

Na wat ons

lewe en werk ui t die vroeere jare kon lees

Vfu~

sy

~) was • n per-

soonlike ontmoeting met hom 'n voorreg.
'n Mens kom reeds tot die besef van sy bydrae tot
kuns en kultuur in Suid-Afrika na die eerste opnrune van die
aansienlike omvang van sy werk.

Dit is wyd versprei in die

Republiek en onder andere in die besit van die Nasionale
Kunsmuseum, Kaapstad, ·die Rembrandt van Rijn-kunsstigting,
kunsmuseums en openbare liggrune in verskillende ander stede,
en ook •n hele aantal private versamelaars en kunsliefhebbers.
Sy woning, .. Little Cottage", Erinweg, Rondebosch,
is 'n beskeie huis, nie groot nie, en in 'n stil omgewing
weg van die rumoer van groot verkeer.
lei 'n

g~~g

Van die voordeur af

na agter, met regs 'n ateljee en verder 'n sit-

In hierdie vertrekke en in die gang is •n hele

kamer.

aantal van sy kunswerke.

Die ateljee gebruik hy veral

wanneer hy werk van kleiner of middelmatige grootte doen;
groot stukke en portrette skilder hy in die Erinsaal, waar
die/ •••••.
l) Vgl.
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die Krenz-kunsskool gevestig is.

Dit sitkamer is nie groot

nie, die meubels heel konserwatief, die atmosfeer rustig.
Die weelde wat daar wel is bestaan uit die skilderye wat
teen die mure hang.

Sommige hiervan is vroeere werke,

ander meer resent.

Wanneer 'n mens egter aandagtig daarna

kyk, gewaar jy 'n mate van eenheid in sommige karaktertrekke,
ten spyte van die uiteenlopende onderwerpe en die tydsverloop
Dit grootste bindende faktor is die

waarin dit gedoen is.

gloeiende kleure en die growwe verftekstuur wat so dikwels
daarin voorkom.
Die eerste persoonlike ontmoeting met Krenz is
aangenaam en in 'n mate verrassend.

Hy kom vriendelik en

opgeruimd voor, met heelwat sagter trekke op die gelaat as
wat 'n foto 'n mens sou laat verwag.
voee van sy gesig

ver~der

Die enigsins strene

en versag wanneer hy gesels.

Dit

doen hy met 'n groat mate van Nederlandse woordgebruik met
dikwels suiwer Afrikaanse sinsnedes, maar 'n sterk Duitse
tongval en ook soms 'n

11

ich" en •n "mann" wat tussendeur

flikker en herinner aan sy herkoms.

'n Mens besef al gou

dat hierdie man 'n gemoedelike en gasvry mens is, sender
opsmuksels in sy geselskap of in sy omgang met
gesels op

aa~gename

&~dere.

Hy

trant maar het beslistheid in sy

beskouings oor kuns in die algemeen.

Sy persoonlike siening

weerspieel 'n ferme, doelgerigte benadering tot die skilderkuns, sender om enigsins die indruk te.wek van miskeuning
van
die waardebepaling in 'n ander se beskouing.
)
P.s/ ••...•.
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As kind het sy intense belangstelling in teken- en
skilderkuns hom sy koers laat kies.
11

Hy was a1tyd

gefascineert in iedereen die ken teken en schilder".

kunssinnigheid het hy blykbaar van sy vader geerf;

2

)

Sy

sy vader

stam van •n Silesiese familie af wat meermale kunstenaars
opgelewer het, veral op die gebied van die argitektuur. 3)
Die vader self was 'n stadsargitek in Wenen.

Hy is egter

oor1ede in 1909, toe Alfred Krenz s1egs tien jaar oud was
en daarna het dit vir laasgenoemde

ta~~lik

moeilik gegaan,

ook as gevolg va..-r1 omstandighede wat die gesin geraak heto
Soos sy vader se fami1ie het oak die van moederskant uit
~

Silesie gekom, uit die

omgewi~g

van.Jagerndorf op die

Oostenryk-Silesiese en Pruisiese grens. 4 )

Terv1yl eers-

genoemde egter vervaardigers van tekstielware was, was die
grootouers aan moederskant •n boeregesin.

As gevolg van

omstandighede moes hul1e a1 hu1le eiendom verkoop en verhuis.5)
Geld was baie skaars;

en dis begryplik dat Alfred Krenz

v~~

sy moeder geen aanmoediging gekry het in verband met sy
opleiding in 'n kunsrigting nie.

Sy wou

he

dat hy •n meube1-

tekenaar en fotograaf moes word, verooedelik met die oog op
'n beter finansiele voordele.

Sy drang na die skilderkuns
he t/ .......

.

2) Bandopname 27 Nlaart 1968.
Aanhalings in Krenz se eie
woorde terwille van akkuraatheid en stemming hier en
elders is uit hierdie bandopname geneem.
3) Malherbe, F.E.J., ,.Lantern" Jaargang X, Nr. 1, van
September 1960: bls. 66.
4) Krenz-aantekeninge, 27 M.aart 1968.
5) Krenz het die omstandighede nie genoem nie.

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

- 13 het hom egter steeds genoop om te vo1hard en uiteindelik
het

~y

Voor sy

sukses behaal met sy verdere studies.

moeder in 1936 oorlede is, het sy teenoor haar begaafde
seun beken:

11

Jy het my deur jou sukses oortuig dat jy

reg gedoen het.

11

6)

Wat betref sy op1eiding as ku.nsskilder het hy aan
ons verte1 dat hy aanvank1ik in die ntusick sou studeer. 7)
Hierdie heel vroee plan is klaarblyk1ik a1 gou 1aat vaar.
Sy eerste inskrywing aan 'n inrigting vir·forme1e on.derrig
was by die uVliener Kunstgewerbeschu1e" in 1915, en we1 vir
opleiding as argitek. B)

Laar het hy studeer onder leiding

van professor Franz Czizek, bekend vir sy baanbrekerswerk op
die gebied van kinderkuns, 9)

en professor Oskar Strnad, 'n

we1bekende argitek in Wenen.
Krenz was s1egs tot in 1916 in die

11

Kunstgewerbe-

schule" want toe is hy opgeroep vir mi1i tere die:ns, \Vaarui t
hy eers in 1918 onts1aan is. 10 )
Teen die tyd was hy reeds
vasbes1ote om in die ski1derkuns te studeer.

Hiervoor doen
flYI

. ....... .

6) Bandopname.
7) Ibid.
8) Vander Westhuysen, prof. H.M.:
.. Die Erandwag",
22 TieseDber 1950~ b1s. 25.
9) Band o pname.
10) Ibid.
(Vg1. Jeppe, H.: "S.A. Kunstena.ars", A. P. Boekhande1 1964, Bls. 50, waarin die vo1gende foutiewe
gegewens voorkom:
(a) Krenz in Kunstgewerbeschule 1916-1918;
(b) Tweede narun 11 Frederic" i.p.v. "Friedrich";
(c) Ere-professoraat in 1938 i.p.v. 1959.
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Akademie". 11 )
Vir 'n voornemend.e student was di t no dig
om 'n toelatingseksanen af te le waarvolgens keuring dan
Sy besondere begaafdheid het hom in staat

plaasvind.

geste1 om in hierdie toets te slaag.

In die Akademie het hy hom toegele
grafiese kuns.

op skilder-

en

nat die keuse juis was het geblyk daaruit

dat hy alle studentepryse verower het gedurende die volgende
vier jaar.
in 1922 12 )

Ten gevolge van hierdie goeie prestasie is hy
in die .,Meisterschule" l3)

opgeneem waar hy tot

in 1926 bly onder die persoonlike leiding van professor
Rudolf Bacher. 14 )
Bacher het by Krenz veral belangstclling
opgewek vir landskap en portretskildering •.
Sy werk onder prof. Bacher is op hoogs bevredigende
wys e/ •••••.•.
11) Thieme u~. Becker: 11 Allgemeines Lexikon der Bildenden
Kunstleru, Vol. II, b1s. 315; (Vgl. voetnoot 11 4")
"Weense Akademie vir Beeldende Kunste");
(Vgl. Krenzaantekeninge in Engels: "Academy op Fine Artsn).
12) Vgl. prof. v.d. Westhuysen, ibid. (8) bls.lJ: Volgens
hom was Krenz reeds vanaf 1918 onder leiding van
prof. R. Bacher en is hy in 1924 in die ,Meisterschulett
opgeneem.
Volgens die kunstenaar self (vgl. voetnoot (5))
het hy vanaf 1922 in die "1Jlaster (Eng.) atelier" gevverk
onder prof. Rudolf Bacher.
(Vgl. ook: I~~alherbe, ibid ( 4))..
13) Krenz noem dit

11

master (Eng.) ateliertt.

14) Thieme u. :Becker: bls. 315: Rudolf Bacher (geh. 1882)
skilder en beeldhouer; lid van die "Vereinigung bildenden
KUnstler Osterr. (Secession)" vanaf stigting in 1897;
sedert 1903 professor aan die 11 VYiener Akade:mie''; hoof~
saaklik bekend vir skilderye met religieuse temas.
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- 15 wyse afgerond in 1926 met die verwerviing van die Weense
11

Prix de Rome", vir skilderkuns.

Met hierdie beurs het hy

•n reeks reise en terselfdertyd sy loopbaan as skilder begin.
Eers is hy na Italie en daarna na. Switserland.
Veral aan die Gardameer het hy 'n tydlank heelwat geskilder.
Met verloop van tyd het hy vorals deur die ou klassieke
kunswereld aan die Middellandse see gereis - Griekeland,
Italie, Sicilie en Sardinie.

In Sardinie het hy in opdrag

'n altaarstuk geskilder vir •n kerk in die Torralbaprovinsie.
Hy het gedurende daardie jare verskeie selfstandige uitstallings gehou, hoofsaaklik in sy geboorteland en in
Switserland.

Terwyl hy in Geneve was, gedurende 1929, het

hy daar sy latere eggenote ontmoet, by name mej. Ethel Senior,
'n Hollandse nooi.~5)
in Internasionale Reg.

Iviej. Senior was toendertyd •n studente
Kort na hulle ontmoeting is hy, toe

'n man van dertig jaar, na Parys waar hy tot in 1931 in die
ate1jee van Amedee Ozenfant gaan werk het. 16 )
Sy tydelike
verb1yf in Parys is met 'n hoogtepunt afgesluit saver dit sy
persoon1ike lewe betref toe hy in 1932 met mej. Senior in die
huwe1ik getree het.

Daarna het die jong-getroude paar na

Wenen vertrek, waar hulle nog ses jaar sou woon.
Gedurende/ ....... .
15) Mededeling, prof. F.C.L. Bosman, swaer v~~ Krenz
(mevrr. Krenz en Bosman is susters): :Die Seniors is 'n
ou Curacraose familie wat mettertyd terug is na hul sta..rn1and, d.w.s. Holland.
(Vg1. Krenz se latere reis na
o. m. Curacrao - bls. 19).
16) Thieme u. Becker, deel XA~I, b1s. 111: Ozenfant, Amedee,
geb. 1886 te St. Quentin; figuur en stilleweski1der, en
kunsskrywer en uitgewer.
(Vgl. Rayna11: 11 Hist. of Modern Painting" - Zv1emmer,
London, Dee1 3, b1s. 10: Ozenfant en 1e Corbusier
gesament1ike o:pste11ers van 11 AJ_)res 1e Cubism.e", die
manifes van die Puriste ( 1918)).
'
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- 16 Gedurende hierdie tyd het Krenz steeds druk besig
gebly en jaar na jaar van sy werke vertoon.

Verskeie va."'1

hierdie uitstallings was in die .. secession", twee groepuitstallings in London en 'n eenman-uitsta1ling in die
11

In 1936 neem hy ook op uitBienna1e" in Vlenen. 17 )

Ga1erie-Bil1iet" in Parys.

nodiging dee1 aan die

11

By hierdie erkenning en die voldoening wat jare
van vrugbare werk meegebring het, het die lof en waardering
van sy eie moeder gekom voor haar dood in 1936. 18 )
Met haar
heengaan is een van die bande met die ou tuis1and verbreeko
Daarteenoor was daar reeds geruime tyd die nuwe verbintenis
met Holland deur rniddel van n1evr. Krenz se familie.

Sa am

met hierdie omstandighede was daar twee ander faktore wat aanleiding gegee het tot 'n verandering in Krenz se lewensoms t andighed e.

Ten eerste was ekonomiese toestande in die

Oostenryk van destyds van so'n aard dat kunstenaars ten spyte
van die ryke kulturele tradisie van die ou stad Wenen 'n
Ten tweede het 'n deurmoeilike bestaan gevoer het. 1 9)
slaggewende faktor ontstaan met die Duitse oorname van
Oostenryk. 20 )
Ten gevolge van al hierdie dinge het hy in
1938 sy geboorteland vaarwel toegeroep en na Holland verhuis,
om daar hoofsaaklik in Amsterdam en omgewing sy kunsbedrywighede voort te sit. 21 )
In/ ••••.••.•
17)
18)
19)
20)
21)

Vander Westhuysen, t.a.p. b1s. 25.
Ban do :pname.
ffiededeling, Bosman.
Krenz, A.F.; mededeling 21.10.68.
Vgl. ·11 Korte Lewensoo rsig", bls. 5 .
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- 17 In dieselfde jaar het die eerste direkte band
tussen Krenz en die Suid-Afrikaanse kunswereld ontstaan veral
deur die toedoen van sy swaer prof. F.C.L. Bosman toe die
hom bemoei het om 'n Krenz-uitstalling te reel in die Argusgalery in Kaapstad. 22 )

Onder die sorg van mevr. Krenz is

die werke hierheen gebring.

•n Plan van die Krenz-gesin

om self in 1939 na Suid-Afrika te kom, het deur die mat
geval as gevolg van die uitbreek van die Tweede Wereldoorlogo 2]
Tiie Tweede Wereldoorlog sou mettertyd selfs 'n veel groter
ontwrigting en frustrasie meebring.

Daardeur het die werk

van Krenz soos die van miljoene ander mense in Europa tot
byna algehele stilstand gekom, sodat die eerste openbare
vertoning van sy werk na 1939 waarvan ons kennis dra, eers
weer in 1949, pas voordat hy na Suid-Afrika verhuis het, .
plaasgevind het. 24 )
Oor die treurige toestande en persoonlike ontberings
in Europa gedurende die oorlog het hy min te vertel, behalwe
dat hy "uitgezakt is", soos hy dit gestel het.
Verskeie faktore het aanleiding gegee daartoe dat
die vooroorlogse plan van vroeer uiteindelik deurgevoer is
en die Krenz-gesin op 8 Augustus 1949 na Suid-Afrika gekom
het.

Afgesien van die aanmoediging wat hy van sy swaer en

skoonsuster prof. en mevr. F.C.L. Bosman gekry het, het Krenz
ook in Holland die geleentheid gehad om hom te vergewis van
die/ ••••••
2 2) Bo sma..Yl.

23) Van der ~Nesthuysen, ibid. , bls. 25.
24) Bandopname:
(Vgl ... Korte Lewensoorsig", bls. 6).
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- lS die gehalte kuns wat in Suid-Afrika gelewer word.

'n

Reisende Suid-Afrikaanse versameling skilderye, tekeninge en
beeldhouwerk is in 1949 in Holland vertoori.

' n A 8..1.'1 t a 1 v o or-

aanstaande kunstenaars is daarin verteenwoordig en onder
andere is Krenz veral beindru.k deur die werk van
Gregoire Boonzaier, Walter Eattiss en Alexis Preller onder
die skilders, en onder die beeldhouers die van Moses Kottler
en Coert Steynberg. 2 5)

Hy het reeds binne die eerste jaar na sy aankoms
in Suid-Afrika laat blyk dat hy 'n sterk belangstelling het
vir die welsyn en vooruitgru1g vru1 kuns hier.

In 'n brief

aan die ucape Times'' onder die opskrif "South African Art
Standard" het hy sy waardering uitgespreek veral ten opsi3te
van die bogenoemde ui tstalling in Arn.sterdam.

Die standaard

daarvan het hom verras, . en hy stel dit verder soos volg:
"There were some excellent paintings and sculptures to be
seen, equal to the average standard of exhibitions held in

ver d er

26 )
Eu ropean Cl. t.1es •••. ,, •

meen h y d a~. d aar geen

sprake van behoort te wees dat 'n kunstenaar hoofsaaklik werke
mag produseer om geld te verdien of dat hy die algemene
11

Sraaak" van die gemeenskap teger:1oet moet kom ter wille van

geldelike voordeel nie.
fotografiese lens nie;

Die kunsskilder se oog is geen
hy

11

Sien" die buitewereld volgens sy

eie temperrunent en talent en gebruik sy medium om sy eie
siening uit te beeld, sonder inagneming van heersende
konvensies.

Die/ ••.•..•

25) Van der Vlesthuysen: ibid, bls. 59.
26) "Cape TirL.eS 11 , 20 Januarie 1950.
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- 19 Die verblyf in Suid-Afrika was vir Krenz 'n nuwe
skof in sy lewensgang.

In sy nuwe tuisland maak hy nie

slegs nuwe kennisse en vriende nie maar vir hom beteken die
Suid-Afrikaanse toneel 'n nuwe inslag van die natuur op sy
Die landskap was steeds een

gemoed.

V&'1

sy geliefkoosde

bronne van inspirasie, maar hier·beVind hy hom in 'n nuwe
landskap met die grootse
kleur.

ervaring van ruimte, vorm, en

Daarby was dit asof daar vir hom •n bevryding gek.om

het van die verstarring en frustrasie van die Europese
omgewing gedurende en na die Tweede Wereldoorlog.

Gevolglik

was veral die eerste aantal jare in Suid-Afrika van Krenz
se bedrywigste. 27)
Vanaf 1950 tot 1953 het hy jaarliks tentoonstellings
gehou en deelgeneem aan groepuitstallings, onder andere die
van die Van Riebeeckfees-uitstalling.

In die eerste jaar

kon die Suid-Afrikaanse publiek sy werke besigtie in Kaapstad, Pretoria en Johannesburg.

Sy begaafdheid en

skeppings~

vermoe, veral ten opsigte van die behoudende en gebalanseerde
tegniek en benadering wat hy met sy deeglike Europese
opleiding en kulturele agtergrond na Suid-Afrika gebring het,
het spoedig waardering uitgelok in die vorm van koerantberigte in die verskillende sentra.
Teen 1954 onderneem hy •n toer na Cura9ao, 28 )
Venezuela, Haiti, Jamaica, Ku.ba en Noord-.Amerika.

liJiet

hierdie reise en daarna het hy verskeie van sy bekende werke
gelewer/ •.....
27) Vgl.

11

Korte Lewensoorsig", bls. 7-8.

:Bosman: Ir.:. die eilandjie .. cura9ao" bet Krenz 'n
persoonlike belangstelling gehad deur frunilie-belange
alli~ die kant van sy eggenote.
(Vgl. Voetnoot 15).
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gelewer, soos onder andere
11

11

Hawe van Westpunt, Cura9ao",

Karneval in Haiti" en ,,Ghi taarspeler op 'n groenteboot".

2

9)

Na sy terugkeer uit die buiteland het hy deur die
jare in Suid-Afrika baie gereis en gewerk.
hie~van

Die resultaat

sien ons in skilderye met temas uit Namakwaland, die

Vrystaat, Transvaal en :Basoetoland. 30)

Veral die leefwyse

en kleredrag van die Easoeto's het hom geboei.
Vandag is sy werke oor baie plekke in die Republiek
vers:prei.

Nie net word hy waardeer as landskap- en stil-

leweskilder nie maar ook vir sy besondere verm.oens in
portretskildering.

In opdrag het hy die portrette geskilder

van 'n aansienlike aantal vooraru1staande mense. 3l)

Ook

deesdae is hy nog bedrywig in hierdie verband.
Agter Krenz se waning in Rondebosch staan 'n ruim
ateljee wat oorspronklik 'n kerksaaltjie was, met 'n verhoog
en 'n konsistoriekamer en met die naam "Erin Hallu.
Hierin
is die Krenz-kunsskool gevestig. 3 2 )
Hy gebruik dit ook
wanneer hy aan skilderye van grotere afmetings werk.
Na. aanleiding van die stigting van hierdie lrunsskool
in 1952 is die leermeester aan die publiek voorgestel deur
mnr. Raymond/ •..••.••

29) Kat. nrs. respektiewelik 21, 19 en 22.

Verdere
bespreking in hoofst. 2, bls. 28.
30) Vgl. Titels in katalogus.
31) Vgl. katalogus; Bespreking hst. 3, bls. 57.
32) Vgl. 11 Korte lewensoorsig", bls. 7.
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- 21 mnr. Raymond Henniker-Heaton 33) met die volgende woorde:

" •..•

r~r.

Alfred Krenz from Vienna, a well-known artist with

a European reputation and training - an excellent teacher,

with a rare capacity for encouraging the natural talents of
his students " • 34 )
Tydens 'n besoek aan "Erin !-!all" he t Krenz in .i n
ges:prek 35)

van sy vernaamste persoonlike beskouings aan

ons meegedeel.
11

Met sy leiding aan ku...11sstudente beoog hy

studiegroeptt en nie 'n

nadruk verklaar.
volgens

di~

11

1

n

Skilderyfabriek!'nie, soos hy met

By gee leiding aan elke kunsstudent

se indiwiduele behoeftes en aanleg.

Watter vorm

die leiding behoort aan te neem en watter basiese vereistes
hy daarby stel, het hy soos volg bepaal:
Die kunsstudent moet 'n aanvoeling he en 'n
11

gesonde" begri:p ontwikkel van die volgende beginsels:
1. vorm in ruimte;
2. 'n verhouding tussen vorme onderling;
3. 'n beplanning of komposisie 3o) moet bewerkstellig

word vir die stillewe - wat by voorkeur in oefeninge gedoen
word - en uiteindelik moet dan die ideale verhouding tussen
vorme bepaal word.

Hierdie laaste is die moeilikste.

hulle dit nie begryp nie kan studente maar
11

11

As

naar huis gaan".

Kom:posisie is die grammatika", se hy, en .,als iets niet

goed in..rnekaar sit dan voel di t vir

my

heel ongemaklik".

Hy

hou/ ••••...
33) Bosman, ibid. "~(15 )".
Mnr. Henniker-Rea ton was 'n sterk
ondersteuner van Krenz i.v.m. sy kunsskool en het hom in
groot mate beywer vir die bevordering van kuns in Kaapstad
en Stellenbosch ..
34) 11 Eikestadnuus 1' , Vrydag 21 Julie · 1952.
35) Vgl. 11 Inleiding", bls. 1.
36) Krenz gebruik die woord 11 design".'
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hou van 'n strakke,

11

wat •mann' zecht een 'archictu:ral

consciousness'", in die beplanning van 'n komposisie.
•n Verdere aspek waarop hy nadruk le as vereiste
van die kunsskildering is die integrasie van voorgrond en
agtergrond.
word.

een

Dit moet aaneensluit, een stuk,

Later sal ons daarop terugko:n in

eenheid

w~tter

37)

mate Krenz
en in hoe 'n

in sy eie werk hierdie beginsels toepas,
mate daaruit sy tegniese vaardigheid blyk- 'n vaardigheid
wat die sin vorm van sy medium.maar wat reeds die glans verkry het wat eie is aan veel verdere ontwikkeling en rypheid,
van abstrakte waardes wat nie sonder meer geisoleer en

v~~

'n reeks etikette voorsien kan word nie.
Tiie ku..:..""lsskool in Rondebosch is vir kuns in ons
lru1d 'n aanwins wat nie gering geskat moet word nie.

Nie

net werk daar ontluikende skilders van verskeie oorde (selfs
so ver soos Pretoria) ni·e, maar dis maar selde dat 'n kunsskilder Vfu""l Krenz se kaliber bereid is om sy eie waardevolle
tyd te wy aan persoonlike onderrig aan andere.

Hierin is sy

benadering oorwegend akademies van aard dat hy gesonde
beginsels van tegniek 'n besondere plek gun in sy leiding aan
student e.

Hy stel hierdie vereistes aan hulle sender om

indiwiduele kunssinnigheid en karaktertrekke toe te ploeg in
sy eie sin as leermeester.

Die werkstukke van sy studente

wat hy in "Erin.Hall" aan ons gewys het, was •n duidelike
openbaring hiervan.

Hierdie stukke was onvoltooid aangesien

die betrokke studente nog besig was daaraan.

Nogtans was

daar reeds in die verskillende verwerkings van dieselfde
onderwerp/ •••.•.•••

37) Volledige bespreking, hst. 3.
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1

n boeiende verskeidenheid te sien in stylvorrr. ing

en benadering.
Sy eie aa..-rJ.voeling vir vorm en die verw&."lte
saarn...~and

konstruksionele elemente wat ten nouste

met goeie

komposisie is reeds in die vroeere jare verder aangewakker
Hy se onomwonde dat

deur sy bewondering vir Cezanne.

Op sy talle

Cezanne in baie opsigte sy leermeester was.

reiseven van die vele dinge wat hy gesien het, het 'n
Cezanne-tentoonstelling in retrospektief, wat hy in Parys
gesien het, op hom die grootste indruk gemaak.
mense is dit blykbaar van

bel~~g

om te weet hoe en waar 'n
Party skilders, veral

lrunstenaar sy landskappe skilder.

die wat realisties werk, meen dat dit waardig en
is om met 'n esel in die veld of

Vir sorrunige

l~~gs

bela..~grik

die see te sit om

daar son, wind en stof te trotseer tenvyl die toneel voor·
hulle op doek "verewig'' word.
die geval nie.

Met Alfred Krenz is dit nie

Hy put wel elemente van inspirasie uit die

natuur - vorm, lyn, kleur en die spel van lig en skaduwee in
die gebalanseerde verhoudings eie aan die Skepping.
mee komponeer of

11

bou" hy in sy ateljee.

Hier-

Hy beskou die

landskap ewemin as die stillewe as 'n blote prent;

die

elemente van lyn, vlak, vorm en kleur en die harmoniee wat
in die onderlinge verhoudings tussen hulle bestaan, is vir
hom skeppingsmateriaal, en die is vir hom reele waardes.
verkies wel dat 'n mens nog altyd
11

11

Voelt waar het vandaan komt 1!

Ik hou vast aan dat, dat nog emosionele waarde in zit

ik wil niet bij dat zuivere dekoratiewe blijven hangen

HyI
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Hy beskou die

11

aangeduide dingen" as veel boeiender om die

fantasie nag meer
die

11

11

aan te werken" en protesteer teen beide

brutale realisme" en

11

obskurantisme".

:Die erkenning wat Alfred Krenz in ons land vervverf
het, het in 1958 'n helder weerklank gevind in Oostenryk
toe sy werke op die Salzburgse Kunsfees vertoon is.

Ten

gevolge va.."1. die waardering wat di t daar geniet het, is in

1959 'n professoraat .. honoris causan aan hom toegeken deur
die Oostenrykse regering.

Agt jaar na hierdie onderskeiding is in 1967 aan
hom ook die "Erepenning vir Skilderkuns" toegeken deur die
Suid-.Afrikaa.nse Akademie vir Wetenskap en Kuns •

.-----------·
HOOFSTUK 2 I
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HOOFSTUK 2.
------Krenz in 'r1 vvisselende orn.gewing - ir-.~.vlo ed op sy
kleurgebruik; dekoratievve eienskappe veral in
die twee-dimensionele aspekte van sy werk.

Wannee::::- 'n kunstenaar se ske:p:pingsgang deur die
jal"'e gevolg word, verwag
en ontwikkeling van

1

1

n mens ook 'n wisselgang - 'r.. groei

n eie bepaalde styl of werhvvyse.

Ware kunstenaar kan ook oeskryf word as

'r.~.

1

n

soekende kunstenaar-

ienand wat nooit in selftevredenheid kan berus nie - cen wat
steeds oor nuvve kruine klim om te speur na nuwe vergesigte
en nuwe hoogtes.
Ook by Alfred Krenz was daar wisseling in die gang
van sy skeppingsloopbaan. Dit hoef nie noodwendig beskou te
word as standpuntverskuiwings nie.

Inteendeel, die

indr~k

bestaan dat 1'"-Y sy taak, . beide in letterlike en figuurlike
sin, vir die grootste deel van sy lewe in Suid-Afrika vanuit
min of meer dieselfde hoe oogpunt bly sien het. l)
In hierdie hoofstuk bepaal ons ons veral by die
twee-dimensionele aspekte van sy kuns;
verwys ons in die volgende boofstuk.

na die ruin1telil{e
Omdat hy nog aktief in
..

ons midde verkeer, het ons besprekings van invloedsfaktore
in verband met sy werk niks te make met sy persoonlike lewe
nie, behalwe waar di t moontlik verv.rysings mag wees na sy eie
mededelings of beskouinge.
Ons het reeds verwys na die belangrike verandering
in sy omstandighede wat sy koms na Suid-Afrika ingehou het
en hoe dit veral betrekking het op die maatskaplike en die
fisiese/ •...•..•

1) In die letterlike sin i.v.rn. sy landska.pskildering,
vgl. bespreking in Hoofstuk 3, bls. 45.
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- 26 fisiese omgewing as bronne van inspirasie.

2

Laasgenoemde

)

aspek van die nuwe tuisland het egter nie slegs geinspireer
nie maar ook 'n merl{bare invloed gehad op sy kuns.
Dit sou inderdaad vreemd gewees het as die helder
lig van die Suid-Afrikaanse son en die eiesoortige warm
kleure, veral van die binneland, nie 'n besondere indruk
gemaak het op die gemoed van 'n kunstenaar soos Krenz met
sy groat liefde vir kleur en sy sensitiewe begrip van vorm
nie.

Wanneer •n mens kyk na vroegre werke, veral portret-

stukke of figuurkom:posisies en stillewes soos die .. Stillewe
met Blomkool" 3) uit die veertigerjare en die
s:pieel'' 4 ) van dieselfde tydperk en d:a n voor

11

11

Naakfiguur met

Stillewe met

Proteas" 5) van 1951 te staan kom, is die nuwe warmte in sy
In verband met die veel warmer kleure wat

palet o:pvallend.

hy al gou in Suid-Afrika.gebruik, se hy self; .. Ik moest met
een heel andere :palet beginnen" 6 ).
Die 11 Stillewe met blomkool"7) is realisties, natuurgetrou en in die koue lig van

die Nederlandse ateljee gesien - 'n enigsins ukoue" ateljeestudie.

In die

11

Naakfiguur met spieel" S) is die warmste

kleure 'n bleek okergeel en die twee smal rooi strokies wat
deur die stoel:pote gevorm word.

Verder is . die hele kleur-

opset bleek-perserig en bleek-groen.

Dis sander twyfel 'n
11

Hst.
Kat.
Kat.
Kat.

kleurskildery"/ •.......

1, bls.
nr. 17.
nr. 13.
nr. 1.
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11
kleurskilderv
en in daardie opsig getrou aan die kunstenaar
oJ

se benadering as koloris.

In Suid-Afrika kom in die opsig

geen verandering in sy werkwyse nie.

Verandering wat wel

merkbaar ingetree het, is die veel warmer en meer gloeiende
kleurgebruik.

Dit raak nie sy skildertegniek as sodanig

en ook nie die besondere karakter van sy komposisies nie en is
daarom uiterlik van aard.

In die "Stillewe met Proteas" 9)

herken ons onmiddellik Krenz se geliefkoosde geel-groen,
groen, groen-grys, oker en rooi kleure wat in sy SuidAfrikaanse werke dikwels voorkom maar 'n intiem-warm lig kom
te voorskyn en gloei deur die hele werk.

En as hy ui tgaan

daarbuite in die sonlig, in die strate van Kaapstad, in die
binneland in Easoetoland, die Karoo of Transvaal, hoe
ver1ustig hy hom nie in die rooi en rooi-bruin en geel-oranje
Ons tref hierdie
van die Suid-Afrikaanse toneel nie. 10 )
kleure talle kere in sy werke aan - soms in stillewes maar
meer dikwels in sy landskappe en figuurkomposisies.

Selfs

die sg. koeler kleure, nuanses van green en blou, groen-grys
en blou-grys, vvat hy graag gebruik, word verlewendig deur·
rooi of geel in die onderlaag, sodat dit gloei, en selde
doods of koud voorkom.

In die portret van mnr. Henniker-

Beaten ll) val die ryk agtergrond-kleur op, wat in volkome
harmonie gebring is met die van die onderwerp self.
Dieselfde/ •......
S) Kat • nr. 1.
10) Vg 1. Kat • nr. 8 : 11 St. J o !L~ s t raa t " ; nr. 10 : 11 Bas o e todorpie (stat) by Roma"; nr. 47: 11 Basoeto's in 'n mielieland 11 ; nr. 48: 11 Abstrak met .Basoeto-motiewe'; nr. 51:
.. Eapogga-wagt er".
11) Kat. nr. 18: Vg1. Hoofstuk 1, voetnoot 11 33".
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- 28 Dieselfde eienskap tref ons aan in die portret van mnr. C.J.
12)

Greshoff.

Xrenz se toepassing van k1eur as die vernaamste
element in sy skilderlruns het steeds beheersd en berekend
gebly.

Maar gedurende sy reise oorsee, na Cura9ao en ander

Wes-Indiese eilande gedurende 1954, het dit aangegroei tot 'n
mate van uitbundigheid.

Dit is in simpatie met die he1der
Bowendien was hy in vakansie-

atmosfeer van daardie eiland.

sternning en het hy waarskynlik in geen geringe mate aanvoeling gehad vir die ongekunste1de lewe van baie van die
inwoners van daardie wereld.
wees van enige gedemptheid in

Daar kan maar weinig sprake
11

Baai van Westpunt, Cura9ao".l3)

Lig-b1ou of groenerige b1ou, pers, rooi, okergee1 en gee1
vlakke g1oei en vonkel om aan die he1e stuk 'n gees van
ongehunsteldheid en 1ighartigheid te verleen.
dink

a~~

Dit laat mens

'n p1akkaat in die venster van 'n reisburo.

Hierdie

skerpsinnige waarneming van natuurlike omstandighede en die
he1e atmosfeer

v&~

'n besondere omgewing is eie aan Krenz en

kom meerma1e in opva1lende mate voor.
'n Sprekende voorbeeld is 11 Ui tsig oor St. James", 14 ) 'r"" skildery wat die kus1and en die see se weligheid en k1amheid uitbeeld. l5)
Na sy terugkeer in Suid-Afrika aan die einde van
1954 bly hy ook nie kleef aan die opgetoenheid van verre
eilande nie.

Hy 1eef hom weer in in die wereld van sy
tuiste/ •......

12) Kat. nr. 42; in die Nasionale Kunsmuseum, Kaapstad.
(nmro Greshoff, die skrywer-kritikus).
13) Kat. nr. 21.
14) Kat. nr. 7.
15) Vgl. Eespreking, Hoofstuk 3, bls. 49.
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- 29 tuiste sover as wat dit die uiterlike aspekte van sy werk
betref.
Die verheldering deur warmer kleure in sy palet in
Suid-Afrika 16 ) het ongetwyfeld baie bygedra tot 'n verhoging
van dekoratiewe waardes in Krenz se werk.

Dit moet nie

gesien word as aanduiding dat hy sy vermoens ingestel het
o:p dekoratiewe verwerkings van figuratiewe onderwerpe nie.
Eerder is dit 'n openbaring van sy ontvanklike gemoed vir
sekere estetiese waardes in die wereld waarin hy hom bevind.

In 'n :paar

In sy kuns vind hierdie waardes dan gestalte.

gevalle skuif sy werktrant ver in die gebied van die tweedimensianele antwerp in, soas byvaarbeeld in
Seekaevlei" van 1959 l?)
van 1962. 18 )

en

11

It

Seilbate op

Abstrak met Basoetomotiewe"

Eersgenoemde is 'n geometriese antwerp wat

haofsaaklik gebaseer is op driehoekige vlakke in sagte tinte
en fyn lyne.
werk nie.

Dis nie 'n a1gemene verskynsel in Krenz se
Die

11

Abstrak met Basoetomotiewe" is veral wat

die k1eur en verftekstuur betref veel meer 'n Krenz-skilderyryk, swaar kleure vol warmte, die bruin oor 'n groen onderlaag;

die oker, geel, aranje en 'n skerp raoi driehoekie

links bo as fokale punt, met teenstellings in lig- en
donkergroen.

Soms is dit in vlakke, soms in lyne gelaat as

omgrensing en 'n definisie van die warmer vlakke.

Die ont-

werp is oorwegend in vertikale dele met voortdurende
afwisseling van fatsaen.

Die geheel is minder afgeplat as
~. I
ale
•..•..

1§) Vgl. bls.

17) Kat. nr. 27.
18) Kat. n r. 4 8 •
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die

eersgenoe~de

stuk.

Met donkerder en keeler kleure

bewerkstellig die skilder hier 'n vlak relief, sander om van
die klassieke

11

lig-en-skaduwee"-metode gebruik te maak. l9)

2)is 'n getrouer voorbeeld van Z:renz se eks:pressionistiese
kleurgebruik as die stuk met die seilboot-motief.
Die twee-dimensionele aspekte van sy werk nl. kleur,
lyn en vla.k weerspieel dikwels sy sin vir die liriek van
kleur-harmonie en dekoratiewe lynbeweging.

Die integrering ~ ·

van dekoratiewe elemente met die konstruksionele lig sy werk
uit die vlak van blote ontwerpkuns.

Tiit herinner aan sy eie

woorde:

ulk wil niet by dat zuivere decoratieve blijven

hangen;

••..• zuivere decoratieve kuns- dit kan •n mens

beter in wol do en, of in glas ".
Easoeto's in 'n Mielieland" is 'n besonder
dekoratiewe werk. 20 )
Die verdeling van die prentvlak deur
11

'n herhaling van die pla·ntmotief op 'n byna simmetriese wyse,
vorm 'n herhalingspatroon.

Maar wanneer ons dit op die

keper beskou, is daar talle subtiele variasies in lynrigting
wat verkry word met die blare, die kleredrag en hoede van die
figure en die agtergrondvlakke bo en onder in die prent.
Hierdie herhalings en variasies met grasieuse beweging en
teenbevveging verleen aan die stuk

1

n ligte ri tme en sierlik-

heid wat herinner aan mense wat op lighartige trant in 'n
oesland werk.
Die figuratiewe elemente is meesterlik verweef in
die komposisie en heeltemal ondergeskik daaraan gemaak sodat
dit alles een samegestelde geheel vorm.

Die harhaling van
die/ ••....

19) Vgl. Vollediger bespreking van

kle~rgebruik

in

Hoofstuk 3, bls. 41.
20) K2-t. nr. 47.
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- Jl die vertikale word gestabiliseer deur die horisontale, en
die dofgeel, oranj e en ander ·warm tinte word deur pers-blou:Die -vvarm kleure word aan die

en groen-grys verlewendig.

ander kant geaktiveer deur die oranje-rooi kombers van die
~

\

klonkie.
Die geringe
kom:posisie, soos die

11

diepte" of ruimtelikheid van die

'n reliefstuk, staan in logiese verband met die karakter van die werk. 21 )
Di t is getrou afu"1
V8.J."1.

'n kern-eienskap . in Alfred Krenz se kuns op sy beste, nl. dat

hy sekere elemente ondergeskik kan maak aan ander om 'n
sekere karakter aan die werk te kan gee.

In 'n dekoratiewe

-

vverk soos luerdie een dirigeer hy die ruimtelike aspek om
'n simpatieke of begeleidende en aanvullende rol te vervul by
die twee-dimensionele aspek.

Laasgenoemde word so op die·

voorgrond geskuif om gestalte te gee aan die gedagte of
sewaarwording wat iets in die wereld om hom by hom wakker
gemaak het.
Krenz het betreklik min suiwer grafiese ku..Yls voortgebring in Suid-Afrika.

Portretstudies in potlood of in

crayon, sketse met pen of kwas en ink en linosnee wat ons
teegekom. het, is met groot vaardigheid gedoen.

:Dit toon 'n

gemaklike beheer oor verhouding, karaktervolle lyngebruik en
and ex·/ ......

.

21) Let veral op die area regs van die mansfiguur se onderste

komberssoom en ook links onder waar die war:m-kleurige aardevlak weggekerf is deur 'n groen-grys deel- 'n kleur
wat 'n heelwat sagter inslag op die oog het en sodoende
op 'n teruggeskowe area sinspeel;
dit is in die tr&lt
van C~zanne se benadering.
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- 32 cw.""lder vervvante :probleme aan figuratiewe studies verbonde.
22)
Dit val veral op by die portrettekening van mej. Krenz,
•n portrettekening van prof. F. Malherbe, 23 ) die pentekening
va.11. 'n landskap in Cura9ao met sy eie Tafelberg, 24 )

en

ander werke van die aard.
Ten spyte van sy besondere vaardigheid in die
tekenkuns het grafiese werk selde
geword.

1

n doelstelling by hom

Goeie tekenwaardigheid het lank voor sy koms na

Suid-Afrika reeds 'n tweede natuur geword.
het hy sulke werk sydelings gedoen.

Oor die algemeen

Partymaal was dit 'n

skets as aandenking aan 'n vriend of familielid, soms 'n
dokumentere aantekening in verband met 'n bepaalde onderwerp
of 'n uitleg vir 'n portretskildery.

Sy oorwegende belang-

stelling bly egter kleur en olieverf.
24a)
Die afbeelding wat teenoor bladsy 33 verskyn is
van een van 'n klein aantal linosnee.

Krenz het soffis 'n

grafiese verwerking gemaak van 'n onderwerp wat hy reeds in
kleur behandel het.

Klaarblyklik was hierdie verwerkings

nie sowner vir die aardigheid nie.

Vir hom het die

bevrediging gekom uit die kristallisering van sekere elementewaardes uit die onderwerp wat vir hom in sy komponeringswerk
van besondere belang is.
So'n werk is 11 0u Straatjie in
Rondebosch". 2 5)
Dis 'n verwerking van 'n olieverfskildery
met/ ••••••.
22) Kat. nr. 26- 1959; (kunstenaar se dogter).
23) Kat. nr. 11 - 1953; Onder regs verskyn die inskripsie
in Krenz se handskrif: 11 Afu'1 mi jn vriend Francois
IVia1herbe, opgedragen door A. I{renz".
24) Kat. nr. 80 - 1954; in swart ink geteken.
24a) Sekere afskrifte van hierdie verhandeling (in besit
van die Universiteit van Pretoria) bevat •n aantal
fotos Vfu~ Krenz-werke.
?,...)
_)
Kat. nr. 2.
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- 33 26 )
,..0 vo lt 001. 1s.
.
met dieselfde titel wat ree d s voor 19
~ o

In hierdie linosnee het Alfred Krenz die kernelemente uit die oorspronklike kleurskildery gekristalliseer
tot 'n werkie wat 'n opvallende voorbeeld is
skap in ekspressiewe komposisie.

v~~

sy meester-

Die sipresboom regs in

die prent vorm 'n strak vertikaal wat herhaal word in die
vertikale van die huisie se m.ure en van die lamppaal.

:Die

swart vlak onder sowel as die horisontale in die agtergrond
vul die verti_kale aan as stabiliserende elemente.

Die

diagonale vlakke van die dak en van die straatjie wat van
onder af na regs lei, vorm 'n oorgang na die talle wisselinge
in lynrigtings in die res van die stuk.

Selfs die buite-

grense van die sipresboom vorm 'n subtiele aanpassing by die
veel meer beweeglike elemente daaromheen.

Op die wyse bly

die komposisie sinvol.en georden, ten spyte van die wuiwende
lyne orals in die rrdddel en bo.

Hierdie wuiwinge beeld die

organiese lewe in die natuur uit en die ligte ritme daarin
verleen aan die werk 'n groot mate van liriek.
])it toon andermaal die kunstenaar se besonder fyn
aanvoeling vir dekoratiewe elemente in die natuur sander om
in bloot o:p:pervlakkige sierwerk te verval.

Hy

hou nie van

soetlikheid nie maar sien die waardes as ekspressionis in
die lig van die reele dinge in die natuu.r, en as dit wat
verb~~d

26)

hou met die innerlike waarheid in 'n estetiese geheel.

Nialherbe, F.E.J., 11 Lantern" Jaarga."'lg 10 nr. 1, Sept.
1960, bls. 69: Swart-en-wit afbeelding met kort
beskrywing; Die skildery is in Lausanne, Switserland,
in besit van mevr. Krenz.

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

- 34 -

HOOFSTUK 3.
Oill Alfred Krenz se werk in die regte lig te sien
en te waardeer, is dit noodsaaklik dat sy eie besliste standplli1t ten opsigte van die basiese vereistes van die skilder-

.
~ t e ge .~. . ou wor d • l)
geu.ag
ku.ns ln

Dit geld_veral sover dit

vorm-uitbeelding en die beginsels van kom:posisie betref.
In die voriee hoofstuk het ons ons hoofsaaklik
bepaal by die vernaamste twee-dimensionele aspekte van sy
werk.

Maar komposisie sluit ook die begrip van 'n derde

En in Krenz

dirnensie in, naamlik diepte of ruimtelikheid.

se kuns is veral die sin vir ruimtelikheid 'n kern-eienskapo
Hyself meen dat kuns daarsonder suiwer dekoratief is, d.w.s.
slegs gepas vir versieringsdoeleindes;

dit hoort dan volgens

hom nie soseer in die gebied van skilderkuns nie.
In hierdie opsig is sy siening as kunstenaar
gegrond in die vernaamste tradisionele uitgangspunt van die
Westerse kuns sedert die Renaissance •2 )

Prof. li1alherbe

stel dit soos volg in 'n artikel oor Krenz:

11

Binne die gees

van sy eie tyd - d'etre de son temps streef hy na vormvastigheid, die behoudende vormvastheid

Vfu~

die werklikheid, soos

ons dit ken as die groot Europese (veral Romaanse)
tradisi e". 3)
Maar terselfdertyd is Krenz 'n koloris.
ons hier vorm-uitbeelding met kleurskildering as

Dus het
uitgangsp~~t.

Moontlik kan 'n mens dit ewewel stel as uitbeelding in kleur
met/ •......
l) Vgl. Hst. l, bls. 24.
2) Om 'n diepte-illusie op 'n plat tekenvlak te skeu en
sodoende vorm. ui t te beeld is 'n V/esterse instelling wat
gebore is uit die Renaissance-beweging.
Daartoe is die
bekende metodes van lyn-perspekt~ef en chiaroscuro
or: twikkel.

3) .. Lantern", Jaargang 10, nr. l, Sept. 1960, bls. 68.
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- 35 met inagneming vru1 vorm as uitgangspunt. Aangesien hy soveel
uitgesproke waarde heg aan laasgenoemde, sou dit vermoedelik
die getrouste manier wees om sy werkwyse op te som.
Dit bring ons direk by die bekende moderne standpunt wat sy oorsprong by Cezanne het.
latere tydperk

v~~

sy loopbaan,

Cezanne het in die

v&~af 1872

tot 1906, 4 )

gestreef om kleure en vorms tot harmoniese komposisies te
verenig. 5)
Tiie sagte versm.elting van alle waargenome .voorwerpe in 'n waas van atmosferiese lig,soos deur die
Hulle

Impressioniste geskilder, het hom nie bevredig nie.
uitgangspunt dat alles in die natuur deur

suiwer kleur wat

op verskillende maniere beinvloed word deur lig, gesien moet
word, het hy wel sy eie gemaak. 6 )
Maar hy wou die vor1r..-

vastheid van die werklikheid terugbring in die skilderkuns.
Hy het 'n prentvlak georganiseer in onderdele wat in
bevredigende onderlinge verhoudings tot mekaar verkeer.

Die

vele toonwaardes het hy in duidelike vlakke georden en omlyn.
Ruimtelike riglyne het hy deur teenbewegings beheer en so te
se uitgestryk;

vorms is so ook gereduseer tot afgebakende

meetkundige elemente.
Hoewel Krenz 'n uitgesproke bewondering vir
Cezanne het, beteken dit geensins dat hy 'n slaafse navolger
van/ .....•
4) Scr.o.1~idt, Georg, Inleiding tot "History of M:odern Painting"

Tieel 2, Albert Skira, Geneve, ble. XVII - )~III.
5) Itten, Johannes: uKW:1St der Farbe"' bls. 74.
6) History of Modern Painting II, bls. XVII.
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- 36 van hom is nie.
en vorill.
is en sy

.._,.,..
l

Eerder is dit dat sy aanvoeline vir kleur

ooreenstemming met

wer~;yse

di~

van die moderne rigting

gevolglik binne die algemene baan van die

moderne idioom beweeg.
In sy komposisies is hy nie gebonde aan die een of
ander eng voorskrif nie.

Ket sy

Sy kuns is sy eie.

deeglike opleiding en sterk kunssinnigheid as hoofsteunpunte,
is hy in staat om sons

'L

besondere indiwidualiteit te

openbaar in sy werk.

Hierdie twee faktore verklaar ook

waarom die uitleg van sy komposisies soms 'n rasionele of
beredeneerde aard openbaar terwyl daar aan die ander kant
dibvels die indruk ontstaan van aangevoelde en

spont~~e

uit-

beeldings van estetiese waardes.
Uit die katalogus blyk dat die wgreld daarbuite,

en in besonder landskapm.otiewe, Krenz se vernaamste bran
van inspirasie is. 7)

Daarna volg die stillewe.

H"l e r l. n
.....

sien hy ook die geskikste onderwerp om ontwikkeling van
skildertegniek en styl in sy kunsskool te bevorder. S)

In

omvang van getalle volg sy portretskildering op die stillewe.
Figuurkom.posisies is in die m.inderheid hoewel daar op gelet
moet word dat hy heel dikwels die fi.guurmotief in sy landska:ppe gebruik waar dit 'n geintegreerde deel van die
kom:posisie vorm. 9)

Volledigheidehal\ve/ ... ,

7) Vgl. Hst. l, bls. 21.

8) Ibid. bls. 23-25.
9) Vgl.: Kat. nr. 10: 11 Basoetodorpie (stat), Roma" van 1950;
nr. 3, 11 St. Johr.~.straat, Kaa:pstad" van 1951; nr. 47:
in 'n rEielieland" va~n 1959; nr. 30: 11 1-la:pogga11 Easoeto' s
kraal, vertikale kornposisie" van 1964; nr. 51: IIKapoggaVvaet er met Be est e 11 var.l. 1964; nr. 89:
11 IV~apoggakraal" var1

1965.

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

- 37 Volledigheidshalwe bespreek ons hier voorbeelde van
landskap-, stillewe- sov;el as uortretskildering, met die klem

op die vernaamste kerunerke van sy kuns.

In die lig van

hierdie bes:preking bepaal ons ons dar1 in hoofstuk 4 by

'lJ.

kritiese oorsig oor die wisseling wat daar is in sy werko
11

TYia:poggawagter met beeste 11 lO)

is een van sy

le.ndskapskilderye waarin lev;ende figure voorkom, naamlik een
inboorling- ( 11 kombers "-) figuur en vyf beeste -vvat op die
voorgrond geplaas is.

Ten spyte van die titel is dit

natuurlik veel meer as die wagter en die vyf beeste.
naam is gerieflikheidshalwe gekies.
is dit duidelik dat die figure

saw~

Die

Met die eerste oogopslag
met die huise, die

vlaktes, die berge en die lug en ander geringer figuratiewe
Dit is dus

elemente een groot gerntegreerde gehe?l uitmaak.

nie 'n karakterisering .van 'n sekere tipe persoon nie maar
'n landskap in die valle sin van die woord.

Die kunstenaar ve:reenvoudig hier, soos trouens in
die meeste van sy werke, die herkenbare dinge.

Hy sien in

laasgenoemde slegs konstruktiewe elemente om sy komposisies
mee op te bou.

Hierdie wyse waarop hy figuratiewe motiewe

in dieselfde lig sien as suiwer abstrakte skilder-element is
van belang.ll)

JJeur sy vereenvoudiging kristalliseer hy

die estetiese aspekte uit die natuurbeeld.

Dit gaan dus nie

by hom or:. die natuurlike of realistiese weergawe van dinge
nie;

in die natuur is dit nie in die eerste plek die uiterlike

., .
I ••••.
.Llggaam
10)
11)

Nr. 51, ( 1964).
'n Kwashaa.l het sorr~s dieselfde funksie as die
vereenvoudigde beeld van 'n huis of 'n boom.
bls. 40.
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Gral-.fra5e.. e.\ramente. (Lyn~

en vl;'k~e)) en . . .
aeL\11\?h see\·de cestc5,<Jane \n cne korr\\?OSt5te-

c)

I

c)

c)

I

r.
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- 38 liggaam en voorkoms wat hom aangryp nie.
le vir hom in die ruimtelike of
sy gerr..oed het - soos ook die

11

11

Tiie werklikheid

vorm"-inslag wat dit op

melodieuse" inslag van kleur.

Dit is vir hom die wese van die waargenome dinge.

Die

grater nadruk wat hy met verloop van tyd op hierdie aspek

van kuns le, vorm die grondslag van sekere veranderings in
12)
die voorkoms van sy latere werk.

Die vyf beeste voor in die skildery is almal
identies in vorm maar op vers}:illende posisies geplaas en in
verskillende groottes geskilder.

Die vormlike enersheid

van die figure - s6 vereenvoudig dat hul1e net sowe1 as
danker grys-bruin kleurvlakke geidentifiseer kan word plaas die aandag sterk op die beginsels van .persrJektief wat
toegepas word om die oog na die middelveld van die prent te
lei. l3)

Op die manier is •n onsigbare maar gesuggereerde

uitgangspunt heel op die voorgrond geskep.

Dit vorm .•n

basis vanwaar die ruimtelike konstruksie na die volgende
gedee1te ontplooi. 14 )

Hierdie volgende gedeelte is die

gebied waarin die huis en versierde muur geplaas is.
Daar is •n verdere verbinding bewerkstellig tussen
die beweginglose stilistiese groep op die voorgrond met die
versierde

m~ur

en die Luis.

Dit is op 'n heel eenvoudige

maar doe1treffende wyse bereik met die ewe streng vereenvoudigde vertika1e motief wat deur die kombersfiguur
geinspireer is.
11

tTet/

~~

12) Vg1. Hst. 4, bls.

~

. .. ..
~

63.

13) Beginsels van rig1yne wa.t van 'n oogpunt na verdwynpunte
lei, en verskil in grootte va~ eensoortige voorwerpe
o~ distansie vanaf· die punt van waarneming voor te stel.
14) Vgl. fig.
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die plasing en vorming van die voorste huis
Leur

en muur tree daa.r egt er 'n subti ele verand ering in.
die effense vervorming en afwyking van die voorgrond-

pers:pektief dy die hoek links van die figuur opwaarts in
'n stadige maar voelbare stuwing asof van onder uit die
aarde.

Hierdie beweging word bewerkstellig deur 'n paar

.

geringe afwykings van die reguitlyn of vlak.

.Aa..YJ.

die

linker basis van die huis vorm. die okergeel vlak 'n effense
opwa.artse boog terwyl die lang
in sirepatie

1

muur se boonste grenslyn

Wl'+u

n verwante kurvve volg.

Weer bokant die gebog

okergeel vlak stoot die soliede muur van die huis verder
na bo.

Hierdie opwaartse beweging word verder verhoog deur

'n paar lang donker
lyne.

kromrr~ings

wat afboog teenoor die onderste

Tiie dak van die ronde hut sluit by die kromnrings aan

en beklemtoon die teenbeweging.
versterk deur

1

Die aksent.hier word verder

n herhaling van die warm okergeel kleur in

die rondawe1dak. 1 5)

Die danker boe bo bewerkste1lig

1

n

beweging weg na die verre horison waar dit op1os in die
statiese konstruksie wat deur die vlaktes en die berge
gevorrn word.
Elke/ •.....
15) Die diagra.-11me 11 a" en ub" wat hierby verskyn, moet nie
gesien \Vord as 1 n aanduiding dat di t Krenz se wyse van
be:pla:nning is of dat hy nood-vvendig 'n berekende o:ptiese
illusie bewerkste1lig nie.
Dit dien s1egs om te
illustreer hoe sterk gewysigde lynrigtings langs meka.ar
invloed kan uitoefen op die gesig.
In albei gevalle is
die twee horisontale lyne presies ewewydig van mekaar.
Krenz se toepassing van hierdie beginsel is heeltemal
subtiel en hoogs waarskynlik intu!tief - hee1temal anders
as die doelbewuste berekende element wat ons in die
sgo optiese kuns teekorc..
By lno is di t bov;endi en 1 n
spe1 in die gebied van die streng twee-dimensionele en
die dekoratiewe terwy1 Krenz se gebruik van sekere
ri tmes verband hou met' die ruimte1ik.e.
11 botsende"
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- 40 Elke kleurvlak en lyn in die komposisie het 'n
Die oorheersend horisontale word doelbewus verbind
en op 'n logiese naar ook subtiele wyse georden deur die
vertil-:ale.

Die vertikale wo:c-d gevorm deur die mure, die

agterkante van die beeste, die enkele kaal starn.metjies,

1

n

paar pale en selfs die posisie van die linkerkantse huis se
linker:muur saam met die beginpu...'1te van die donkere kwashale
daaroo.

Krenz aarsel nie om hier suiwer grafiese of skilder-

elemente te gebruik instede van 'n figuratiev,re beeld o1r. sy
komposisie te voltooi nie.

Die danker boe waarna ons hierbo

verwys het, is sulke non-figuratiewe elernente.
kan jou voorstel hoe menige landskapskilder in

'n Mens
di~

geval 'n

reep uit 'n ploegland, 'n wegkronkelende pad of dergelyke
ander natuurgetroue beeltenis nodig sou geag het om hier sy
doel te bereik.

Krenz self het in 'n bespreking van 'n

Oos-Transvaalse landskap wat hy besoek het, gese dat die
swartgebrande veld by hom die indruk gelaat het van groot
- ----swart kwashale v.rat cor die aa.rde getrek is. 16 )
Tot dusver het ons ons hoofsaaklik bepaal by die
h.--u.nstenaar se toepassing van sekere konstruksionel·= beginsels
wat direk verband hou met perspektief, beide wat lynrigting
en verhouding betref.

Daar hou die konvensionele tegniek

van ruimtelike uitbeelding

egte~

op.

3eide die ou

tradisionele gebruik van lig en skadu.-spel en van kleur om
'
17')
daaroy aan te pas, ont ~ore ex.
·

:viet ander woorde Krenz

maak/ •.....

lG) 3P-ndo?n~1e 27.3.1968$
17) Vgl. voetnoot, bls. 34.
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nie

1 -i ~
r:r:::.
v ~0..,...
_ v,... ..c:-

0

v·:'l .,~.~.

·~l·
\..4

t:..4.....

e so b e~enae
~

1 .

,

...

'

.

,

-l g-e n -s ~aauwee -~eenlex

· om vorms uit te beeld en ook nie d.ie vervaging en same18)
smelting van kleu:r om distansie aan t e aul n1.e.
:1

•

•

skildel"Y is o:pgebou ui t kleurvlakke op die voor- sowel as
agterg::--ond.

Die enigste aP.w.""'lpassing wat hier gemaalc is, is
IJaar-

• n bietjie m.eer vereer:voudiging. va..11 die agtergrond.
benewens is die verste vlakte in 'n effens koeler rooi
geSXl.J...Q8r
'

•

.,

.,

..L.
ffie~

:1 • o
Qlc

g e"'hu~ul k va·"' 'n
V>1

,

•

J.L

•

,ol· e+u J-: ·i- P-

e -rs ;::;-~
.c:.·tl.· ,.~
:-...•,ne-..~...· a.. of+
ev.'.v e -l
-U

:-.
~-

'n gerinee byvoeging van blou, terwyl ook die lug in 'n koel
In die voorgrond daarenteen is die

kleur geskilder is.

inslag op die oog veel skerper.
gebl'"'Uik van geel en

1

Dit word bereik deur die

n stel."kel" kontras in die ligte versi erde

mure teenoor die gestileerde donkerkleurige beeste.

Die

voorgrond word verder versterk deur die verskeidenheid van
detail.
Ons het hier met veral twee aspekte van Kr enz se
landskapskilderine te doen wat in verba.nd staan met sy
vermoens in ruimtelike uitbeelding.

Breed gestel; berus dit .

op sekere gebruike in die toepassing van perspektief t.w.
lynrigtings

en verhouding, en andersyds kleurgebruik.

In

hierdie landskap is die vergesig 'n integrale deel van die
vverk.

Hier is dit duidelik dat hy hom in 'n groot mate

verlaat het op pers:pekti ef en dat sy kleurgebruik
\rullende en versierende fu..Ylksie verrig.

1

n aan-

Sonder sy sterk sin

vir bepaalde · waardes in verband met kleur sou die komposisie
veel/ •.•..

, ...... )

..i..O

'- -----------------·- -

Nie net lig en skaduwee op vo1:..~-r1s ontbreek nie m2;.2.r oo1~
geworpe skaduwees.
Donker en ligte kleure is suiwer
volzens be5i:r..sels van teenstelline; of aanvu2.line; in die
l-:ol:. . ~)osisie gebl"Uik.
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veel van sy diepte en skoonheid kwyt
aan die ande:r kar1t kon dit nie so tn besonder eie karakter
en

11

levve" gehad het sander die suotiele toe:passi!lg van die

b egi~s e ls van per-s 1;e kt i ef. om die kons t ruks i e t e b e1)aal ni e.
Zrenz, en die n8noramiese land.ska·o v:=t..rl Suid-.A .fri.ka.
:Di t bri:r.:.g ons by 'n ander as1:;ek va...">'l X:renz se vierk.

Daa:.." is naam.lik twee ti:pes van landskappe deur hom geskilder:
. enel"syds die
aa.."l'l

11

oo:p" of panoramiese landskal) wat so eie is

Suid-Afrika, soos

11

1Lapoggawagter", en andersyds die

saa.mgepakte en intiemer toneel met 'n meer beperkte uitsig. 20 )
Hy verkies klaarblyklik laasgenoemde.
,_
- .
21)
.aom
nle.

Die vergesig boei

vtanneer hy di t vvel aanpak, is di t opmerklik dat

hy sy toe:passing

V8.11

kleurvlakke om 'n ruimtelikheid te

bewerkstellig nie as voldoende beskou nie.

Daar

~rvord

dan

na verhouding in 'n grater mate gebruik gemaak van
konvensionele perspektief.
Roma"

')2)
~

In die

11

Basoetodorpie (stat),

tref ons hierdie verskynsel weer aan, en veral in

die voorgrond.

In hierdie gedeelte is die kom:posisie stre.ng

gestileerd en heel indrukwekkend in sy drie-dimensionele
voorkoms.

Die agtergrond in die middel en links is egter

minder goed beheersd.

Die woeliee doenigheid van vlakkies

waar di t met die kv;as ingevJeJ:... ska:f

is, gee die j_ndruk van
ongeordenheid/ •••...•

19) Warm, en ook helder l:leure is meer opdringend as koel of
sagte kleure.
Teenoor mekaar gestel . verhoog bulle die
irJ.druk van die:pte in die :prentvlal-.:.
20)- Indeling deur skrywer.
21) Op 'n sekere stadium het ons teenoor ses ,oop' l~mdskap
skilderye van hom reeC.s sestien van die noe:perkte" to1~eel
teegekom.
Voorbeelde v211 ln. is :nrs. 2, 5, 7, 8, 27,
20, 32, 34, 41, L~5, 57, 49, 89 en 91.
11 Ivia:poggaJ.:::caal,
vertikale kornr;osisie" (:nr .. 30) is selfs '.:: vel. . VIe:::.. .king va:r1
~,;:·...,..,....o· 65'--""••-~:.J..a
r-...,-~1.;-,.a<:.l

•r·'"~(A..y

(·r:·r->
\---•

50
._/

volledigerbesp~ekinz,

( ----•
1'('1

1

"~

·-

v·-· O<J
"

1 -::.r. ~ ·~1r<:>-r·~

-L.~.6.\.J...JJo..i-•c:"'ZJ•

V:rl
o-'-•

bls. 44.

22)Nre 10, (l950)e
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eY~

aan
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_ . . . .u..
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~

e

' n 1/iens kry

i?Jr:::..~...,
.... ~.
...........
..

die indruk dat die kunstenaar 'n bietjie opgeskeep was IlJ.et
hierdie oop gedeelte sonder vorms om dit te vul.
vereiste van die komposisie

va~1

'n skildery is da-'c di t 'n
Krenz self stel dit dat die

sar.o.ehangende geheel moet vorm.
voor- en agtergrond

1

'n J3asiese

2 .. \

n gelntegreerde geheel moet wees.

Volgens hierdie vereiste is

11

.5)

Basoetodorpie, Roma" beslis

nie van sy beste werk nie.
Van sy klein aantal pfu""lorarn.iese tipe la:1dskal')Pe
is die

11

0os-Transvaalse landskap met kleihutte" 24 )

naas

die ":iVIapoggawagter met beeste" van 'n meer hoogstaande
Die inspirasie tot hierdie skild.ery is klaarblyklik

gehal t e.

afkomstic van dieselfde ·rransvaalse wereld as IIIVla::poggawagter".
In elk geval is die berge in die verte identies in kleur en
fatsoen.

Die voorgrond word egter gevul· deur L'linder detail

as in "Iviapoggawagte:r".

'n Groep diep bruin-rooi, ligbruin

en blou-vaal kleihutte is hier in horisontale :posisie
baie vereenvoudig tot kubusse.

Die

l~~dskap

ge:plaas~

is oop en wyd en

in eenvoudige kleurvlakke verdeel, wat in oorwegend
horisontale stroke gerangskik is.

Tiaar is geen enkele

lewende wese of plantegroei te bespeur nie, alleen maar die
hutte voor, die reeks abstrakte kleurvlakke daarbo met 'n
paar grasieuse wentellyne, gevorm deur die
dan die berg op die hoe horison.

vlakgrense, en

In sy eenvoud is die

prent heel dekoratief met 'n "skoon" indruk van rttimte en
stil te.

Hierdie indruk word hoofsaaklik deur die plasing
"<:T,......"'\1
v
•
~...

23) 38ndopname 27

I·/~aart

••••

1968.

24) N::--. 52.
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- 44 van die vlal;::ke en deur sagte kleurkontraste verkry.

JJis

'n sterr.:ningskildery met hee lwat bekoring.

Tiat Krenz hom verreweg in die meerderheid gevalle

oepaal het by die meer "intieme" tor.!.eel met be:perkte ui tsig
as onderv1erp, Ka:n to egeskryf vvord aan versl{:illende :fai..:tor·e,

wat voortspruit uit sy lewensomstandighede, sy opleiding en

sy eie aard en siening as kunstenaar.
Ten eerste moet in aanmerking geneem word dat hy
van kindsbeen tot volwassenheid opgegroei
wereldstad, terwyl die

ge1r~oed Ol)

he~

in 'n groat

sy ontvs.:nklikste is.

Ook

gedurende sy r..egentien jaar in Suid-Afrika woon hy in 'n
stad.

Sy vernaamste opleiding het hy ontvang in dieselfde

soort· omgewing, eers in die Weense Akademie · en daarna in
Parys.

Die toneel om hom was steeds die beperkte ruimte,

gevu.l met 'n min of meer aaneengeslote groe1)ering van voorwerpe eie aan 'n stad.

Hoewel hy gedurende reise in Suid-

Afrika aangegryp is deur die wydtes en die kleure van die
binneland, was dit in die eerste plek die besondere kleure
sowel as die voorkoms en lewanswyse van naturellest8.lillne wat

hy in sy skilderye gebruik as motiewe.

Die groat oop ruimtes

vind by hom nie groot inslag nie, wat te begry:p is as sy

leeftyd in aanmerking geneem ·wox·d.

Sy selfverklaarde uit-

gangspunt in verband met die uitbeelding van vorms as
integrale elemente van 'n goeie kom.posisie is waarskynlik die
vernaa1•nste enkele faktor wat lei tot sy gebruik
11

VEX.:.

die meer

intieme" toneel ~vaarna hierbo verwys is. 2 5)

' n/ ....... .
?,-)
.....
)

l
v g........

\!
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- 45 •n Algemene kenmerk van sy landskappe wat toegeskryf kan vvord aan hierdie verskillende .. omsta..""ldighed.e is
JJeurgaans is d'i e

die ho§ horison wat steeds voorkam.

kam}:·asisies saa:ngestel soos ve.nui t 'n hoe gesigspu;1t.

V/at

'Naarsl<.::ynlik die meest2 hierto bygedra het, is dat Kl"enz in
soveel jare van apleiding reeds ·ingestel vvas o:p stilleweIn sy loopbaru1 as kunsskilder blyk dit ook

sl~ildering.

ds.t sy werke meesal in die binneruim van die ateljee be:plan
en u it g e vo e r i s , d • w. s • 1 &"1 d s ka:p p e sow e 1 a.s s t i 11 ewes.
Die 1andskap

m(~t

beperkte ruimte.

::Oie tipe landska.:p wat Krenz ver·kies, staa.11 nader
a~Yl

die stillewe.

3eide behels 'n nouer of intiemer
Beide vereis 'n komposisie

verband tussen varms onderling.
in 'n meer geslote orde.
beperk;

die verskil

Die gesigsveld is in albei

1& net in die graad van beperktheid.

In hierdie trant het hy veral stadstanele en
kus- of hawetonele geskilder.

Va:n. die voorbeelde wat

genoem is, is uRondebasch-huisie"
treffendste.

2r\
o)

een va..Yl die

In die middel en na links in die prent staan

•n huis in vooraansig gesien.

Links voor en langs die

huis vlard die skildery gevul deur 'n boom met 'n :paar groat
takke en 'n kruin wat driekwart van die prentvlak oorkoe:pel;
met heel links oak ander plante.

Na regs van die huis af

word die komposisie gevo.l deur 'n reeks kleurvlakke \Vat

bome, huisies en 'n bergkruin voorstele

Die ande:r-voorgrond

. ; c:j
.L. ..;:>

? (-__ )
'- . . ,

1\T
.:.~:r.

"

Lf-

1'

( J..
., 9')OJ.
,. . ,. - \

••••••••

In die Nasianale KunsmuseuHJ.,

XaarJstad.
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is hoofsaaklik deur twee horisontale vlakke voorgestel,
met links 'n gedeelte van 'n muur.
Die kleurskema wat hier toegepas is, bestaan
hoofsaaklik uit geel, met aangrensende vermeneings soos
ora.nje, rooibruin en bruin, gestel teenoor varia.sies van
"'..; brre
green, SOlnru.L

~oa..;..:.. e

' . : "''

...l...Lo '

a ..~-...
'""'Y)

a~ e.,:
a:l onkcr·
...
~;::;
'

en grys-blou ..
en

Ilit

is ten volle 'n koloristiese komposisie.

~Narm

kleure asook danker en ligte variasies

dieselfde .of

V811

kOl).e

verwante kleure word in wisselende orde gebruik om
verskillende areas in die prent uit te beeldo

Tesame met

verhoudings in grootte is di t ook die vernaarnste metode

ws.arop die lrunstenaar diepte verkry in die komposisie.
Wat in hierdie werk baie belangrik is in verband met sowel

die ordening as die versiering, is die fatsoene van die
verskillende

kleu~vlakke

en terselfdertyd die kwaliteit

van die kleur met 'n redelik growwe tekstuur om dit te
verlewendig ..
:Die eenvoudige huis wat hoofsaaklik in geel
geskilder is, vorm in sy reglynige fatsoen 'n vaste
punt vir die komr)osisie.
boomstam en die

krorr~ings

Dit vorm

1

uitg~~gs-

n agtergrond vir die

van die takke.

Terselfdertyd is

dit die belangrikste kleur-area wa.arteen die boom. met sy
danker loof in wisselende kontras uitgebeeld staan.
teen die huis

sta&~

Regs

'n boom afgeteken in skerp teenstelling

weens sovvel die donkerheid a.s warmte van die kleur en die

konvensionele sierlyn wat deur die buitegrens saam met •n

paal/ ......

v

J
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- 47 Die donkergroen plant

:paal op die e..g tergrond gevorm word.

Ve!"'der

daar onder is ewe sierlik in wentellyne voltooi.

na regs is 'n boeiende ontwikkeling van die komposisie.
Eerstens is daar die groepie reglynige vlakkies wat deur
huisies gevoem word en 'n indruk van vastigheid en afronding
skep.

Tweed ens ·word die oneweredige kleurvlakke na bo

reinder konvensioneel en daar word ook aansluiting gevind
met die kruin van die groot boom.

Die vlakke hier is

oneweredig en informeel van aard.

As agtergrond is dit

in harmonie met die res van die prent, maar ondergeskik.
Op die voorgrond links is daar 'n besondere ver-

Dit word verkry

sterking van die diepte in die prent.
op

twe~rlei

wyse.

Enersyds is die

11

Vryer" fatsoene met

wentelende grense gestel teenoor die konvensionele strak
meethv~ndige

reglynigheid van die huis;

andersyds word die

boom en ander plantegroei sterk op die voorgrond gestoot
deur die swaar teenstelling van die donkergroen teenoor
die geel.
'n Belangrike as:pek van die werk is die wyse
waarop die ku.lJ.stenaar se kleurgebruik in direkte verband
gehou word met die boeiende wisseling van fatsoene van die
verskillende fasette.

In sy kleurtegniek is daar in die

geval 'n opvallende ooreenkoms met die van Cezanne.

Paul

Cezanne het in sy vernaamste werke van sy latere loopbaan
daa.rna gestreef om kleure en vorme tot •n harrnoniese
komposisie te verenig. 27)
2 7 ) I t t en , Johannes :

bls. 7 5.

© University of Pretoria
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- 48 Wanneer Johannes Itten die skildertegniek var1
Cezanne bespreek, som hy dit soos volg op:

"Er gliederte

die Eildflache in wohlgeproportionierte Teilflachen, ordnete
die Vieltonigkeit in deutliche Plane, glich die

Ralli~richt-

u.ngen durch gegenbewegu.ngen aus und reduzierte die For.r.1en
bis, zur Deutlichkei t geometrischer Element e ... 28 )
Hierdie
beskrywing kan ook op die tegniek van Krenz van toepassing
gemaak word in

11

Rondebosch-huisie".

Dit geld natuurlik

dikwels in meerdere of mindere mate vir veel van sy ander
Maar nerens het ons 'n meer kenmerkende voorbeeld

werke.

teegekom as hierdie skildery nie.
Die lyntekening op die teenblad hier is 'n voorstelling van die vernaamste kleurvlakke in die prent en dit
illustreer die uitleg van die komposisie.
die

kleu~e

.:Reeds sonder

en verftekstuur blyk die treffende wyse waarop

Krenz die uitleg gedoen het om 'n vaste orde te bewerkstellig en 'n fyn balans te llou tussen die verskillende
elemente in die komposisie.
nie.

Daar is geen eentonigheid

Die dele volg mekaar op in herhalings,

so~~ige

in

direkte aansluiting en eensoortigheid, ander indirek
0

verwant in fatsoen maar met telkemale te enbewegings om die
ewewig te bewaar.
St ermninP" :

Die skildertegniek in growwe tekstuur en met

die tintelende kleure verleen aan die skildery 'n

stenL~ing

wat grootliks bydra. tot die uitbeelding van die besondere
temao

Een van die uitstaande kenmerke van Krenz se

landskappe is sy vermoe om die atmosfeer en stemming van

•n/ ...... .
28) Itten, ibid., bls. 75.
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a~~

te voel en uit te beeld.

Hy bereik dit deur

gebruik te maak van uiteenlopende kleurskemas.
11

ltia:poggawagter met beeste", en

11

In

0os-Transvaalse landskap

m.et kleihutte" was dit die warm bruin-rooi, rooi en geel
wat aan die songebrande vlaktes herinner.

In,.Rondebosch-

huisie" gewaa.r 'n mens die betreklike stilte en die volheid
van die toneel met sy huise en tuine in die sonskyn gebaai,
met die die:p koel skaduwees tussenin.

Maar wanneer ons

by die hawe-toneel kom, is die kleur en atmosfeer heel
anders.

So'n skildery is die .. Sleepbote in die Kaap-

stadse dokke". 2 9)
Hier is daar geen gloeiende geel, rooi met al
die verwante tinte nie.

Die lig is wit soos die glans van

water met byna-swart as teenstelling, in die donker,
geroeste yster van die.bote.

Die kleure self is oorheer-

send ligblou, blou, grysblou en dof-pers.

Die enigste

kleurkontras is 'n smal strokie dof-rooi teen een van die
bootskoorstene.

Bo is die lug bewolk.

Die lig wat van

regs val, is kleurloos en koud, vermoedelik 'n weerkaatsing
uit die wolke en water.

Met hierdie kleurskema beeld

Krenz die stenuning van die doktoneel ui t - troosteloos,
onpersoonlik en koud.
Die komposisie is totaal anders as die van die
vorige skildery.

Die voorgrond word gevul deur ske:pe en

daarvan veral die bowebou met maste en skoorstene.

Bo en

agter is 'n gedeelte van Tafelberg, Seinheuwel, gedeeltes van
die/ •.......

29) Nr. 34 van 1966.
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die stad, en daarbo die donker wolke.
Die vernaamste kenmerke van die groepering en
rigtingslyne is die twee la..11g horisontale boe onder aan
die voorste skip en bo van Tafelberg na Seinheuwel, met
minder opvallende herhalings in die wolke.

:Daarteenoor

vorm die boonste dele van die skepe ruweg 'n koepel en om
die ewewig te versterk, is die voorgrond-detail 'n saamHierdie vorme is in kleur-

gepakte groep vertikale vorme.
vlakke gestileer.

Die regterkant veral het 'n duidelik

waarneembare drie-dimensionele karakter nie net vru1wee die
vereenvoudiging van vorme nie maar ook omdat hier die heel
sterkste teenstellings bestaan tussen ligte en danker dele.
Die voorgrond is hier helder en in detail teenoor •n breer
en sagter geskilderde agtergrond.

Aan die linkerkant

daarenteen is die voorgrond in 'n baie gedempte dofblou
teenoor 'n ligter agtergrond.

Die wolke is in presies

dieselfde trant van geometriese vlakke verwerk as die res
van die skildery.
Krenz se tegniek bly basies dieselfde ten spyte
va...~

ander variasies wat heelwat in sy werk voorkom.

Daardie

wisselings het te doen met die verskillende temas sowel as
atmosfeer of stemming wat in die verskeidenheid van landskappe heers terwyl die werkwyse varieer deur 'n klemverskuiwing in sekere eienskappe van sy styl.

30)
Die/ ........ .

30) Vgl. Hst. 4, bls. 63.
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- 51 Die stillewe.
Krenz het 'n betreklike groat aantal stillewens
ges:\:ilder. 3 1 )
Die stillewe leen hom uiteraard baie goed tot
Krenz se benadering van komposisie en sy skilderstyl.
Sommige

Vfu'1

hulle is hoofsaaklik in realistiese trant

beh&'1del met min of geen vereenvoudiging en in die voorwerpe geen abstrahering, soos
1950,

11

Stil1ewe met blorrune" van

Proteas'' van 1951 en .. Stillewe met Avocadopeer" van
1965. 3 2 )
Daar is ook 'n paar .. Magnolia"- en ander
11

b loms tukke.
Ander werke is in mindere of meerdere mate
gesti1eerd, soms met heelwat abstrakte elemente daarin. 33)
Een van die vroee werke wat in Suid-Afrika
geskilder is, is die nStillewe met blomme" v.an 1950. 34 )
Die plasing van voorwerpe is konvensioneel:

'n erdebeker

effens na regs in die prentvlak met 'n bos blomme wat die
hele vlak boontoe vul.

Links bo is 'n pienk dahlia, en

na die middel en regs 'n aantal dieprooi rose en ander
blomme in geel en oranje.

Die blomme word aangevul deur

danker, grys-groen blare en links van die beker

le

'n appe1
en/ ........ .

31) Van 109 stukke in die katalogus is 22 stillewes (20%)
en 21 portrette.
32) Respektiewelik nrs. 9 (in 11 Huis Minerva", Universiteit
van Stel1enbosch), nr. 1 (Dept. Ku1tuursake) en
nr. 78, (in besit van prof. F.C.L. Bosman).
33) Nrs. 24 (1957), 31 (1964), 50 (1965), 35 (1966) en
88 (1968).
34) Nr. 9.
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en 'n klein asbakkie.

Daar is geen stilering van vorme

Die krag en sjarme van hierdie skildery is gelee

nie.

in die besonder ryk en tegelyk aantreklike kleurskema.
Grysblou en danker grys-groen is die vernaamste koue
kleure.
agtergrond

Dit word deur 'n gedempte pers-rooi op die
aangev~l

en verryk.

Sorr~ige

van die detail

smelt hierrnee saam terwyl ander soos juwele daarteen gloei
:Deur

met die ryk geel en oranje waarin dit geskilder is.
die

a~~vulling

en kontrastering van kleure verkry die

skildery 'n besondere atmosfeer en diepte.

Dit is egter

•n mindere werkie in vergelyking met 'n stillewe soos
met die avocadopeer, hierbo genoem. 35)

Hierdie komp6sisie

word gekenmerk deur 'n sonderlinge grootsheid.
allerlei fyn detail en doenigheid

Vfu~

di~

Weg is

gebroke kleur-

deeltjies wat 'n mens in die vorige stuk aantref.

Die

vorme in die komposisie is ongekompliseerd en eensoortig,
hoewel daar 'n lewendige wisseling in grootte bestaan
tussen die skorsies, die ·twee helftes van die avocadopeer,
die lemoene, bord en blou erdebeker wat
doek ge:plaas is.

op

•n ligkleurige

Die skildery sou in uiterlike aansien

'n tipiese akademiese studie kon wees, was dit nie vir die
meesterlike beheer oor die medium nie.

Dit geld nie net

vir die skildertegniek en die tekstuur in die oppervlakte
van die olieverf nie.

Deur wisseling in kleur-intensiteit,

subtiele teenstellings in warm en koue tinte en 'n besondere
doeltreffer.de reeks oorgange van donker teen lig en lig

teen/ ....... .

35) Nr. 78 (1965).
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- 53 teen danker gedeeltes het Krenz daarin geslaag om 'n
komposisie daar te stel wat miskien die beste beskryf
kan word as 'n rangskikking vail vorme in ruimte in 'n baie
bevredigende verwantskap.

Die skildery toon nie net sy

skilder-vermoens nie maar is 'n voorbeeld van die diep
insig en

a&~voeling

kunstenaar besit.

vir estetiese waardes wat die
Dit is 'n ekspressionistiese werk

maar met behoud van realisme in die gebruik van
Die enigste afwyking of

vervorF~ng

van perspektief kom voor in die blou erdebeker.

Dit is .

figuratiewe elemente.

geen oorsigtelike fout nie maar 'n aanpassing by die geheelbeeld van die komposisie wat vorm sowel as kleur betref.
In die

a~der

tipe van stillewes vind ons 'n hele

aantal voorbeelde van vereenvoudiging van vorme, 'n
stilering van figurati·ewe elemente en selfs gedeeltelike
abstraherine van die prent. 3 6 )

Krenz maak al hierdie

dinge dan in 'n baie meer opvallende mate ondergeskik aan
die komposisie as sodanig.

In

11

Stillewe met rooi

skorsie" 37) vind 'n mens al hierdie eienskappe.

As tema

gebruik hy wel alledaagse dinge soos 'n bak met rape, uie,
'n lemoen, 'n skorsie en 'n erdebeker.

Die voorwerpe is

selfs in natuurlike en korrekte grootte en vorm geteken.
Maar daar eindig die natuurgetrouheid.

Eerstens toon

byvoorbeeld die skorsie geen skaduwee om sy vorm uit te
beeld nie.

Skaduwee en lig-areas word wel aangetoon in

,. eI ••.•..
ul
36) Vel. Voetnoot 33), bls.
37) Nr. 24, (1957).
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- 54 die ander voorwerpe maar in die vorm van sterk gestileerde
Dis ook die geval met 'n detail soos die blare

vlalcke.

en stingels

v2..11

Die doek op die agtergrond

die rape.

links bo word verdeel deur 'n paar waaiervormige blou
regui t lyne wat weer verskyn onder

Ol)

die voorgrond.

Die

agtergrond heel bo in die prentvlik \Nord gevul deur 'n
verskeidenheid horisontale meetkundige kleurvlakke.
deel is heeltemal abstrak.

Hierdie

Dit kon ewewel 'n vlakte met.

Tiie kleure o:p die rand van die

berge voorgestel het.

bak het ewemin te doen met natuurgetrouheid.

Die rand is

'n bree sirkelvormige ba:1d wat in seksies van dof-blou,
dof-groen en okergeel verdeel is.
:Die skildery se verwerking is interessant as
gevolg van bogenoemde voorkoms, maar ongelukkig nie
konsekwent nie.

In

..

d~e

strak lyne bo ontbreek die

verwerking wat in die kleurvlakke in die middel en onder
toege:pas is.
heid.

Daardeur ontstaan die indruk van onafgewerkt-

In 'n mate veroorsaak dit ook

geometriese elemente in die

kom~osisie

da~

die

toepass~ng

van

geforseerd is.

Ander stillewes waarin die stilering van natuurlike voorwerpe voorkom, is in sommige gevalle heel
dekora.tief.
Die 11 Stillewe met gemengde blo:m.me" van
1965 38 ) is vol van 'n aar:treklike kleur-flikkering, met die
nadruk op oppervlakte-verdeling in rJ.in of meer reglynige
fasette met beperkte beweging na voor en na agter in die
:prentvlak.
·~eY"'/
. J.._,
J..L

•••••••

38) Nr. 50.
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Een ander aspek van Krenz se verskeidenheid van
verwerkings van die stillewe verdien vermelding.
naarlllik in sekere gevalle ge-bruik gemaak van ongevvone ligeffekte - nie om vorm uit te beeld nie maar om 'n heeltemal
andersoortige komposisie te bewerkstellig. 39)
~aar

is drie

stillew~s

in besonder waarin die

glans van lig ui t die agtergrond of ande1"sins van bo
buitekant die prent kom. 40)

Daardeur verskyn die voorwerpe

op die voorgrond in baie donker en effe kleure en in baie

vereenvoudigde vorm, terwyl ook die omgewing op die voorgrand heeltemal geder.up is.

Hierdie stillewes is wel

interessant en die plasing van die ligfasette in die rneeste
gevalle goed beplan, maar hierdie werkwyse is minder in
ooreenstem:ming met Krenz se koloristiese styl.
In die
geval van die 11 Stillewe met Hiasint' 1 41 ) is die eentonige
donker area links selfs onaantreklik en doods.

Die swart

en bruin verf in die donkerblou gedeeltes is hinderlik
omdat dit kleurloos en sender harmonie of kontras is.
Swart is dikwels die vyand van skoon kleure, ook in hierdie
geval.
Hierdie gebruik van lig-effekte is gelukkig
ongewoon by hom en kort na die
hy met 'n werk soos

11

11

Hiasint"-skildery verras

Stillevve met oranjeskorsie" wat ook

by sy jongste uitstalling vertoon is. 42 )

TJor+re.J-..l.,../ ••••••
~
vvc
\.1

In sy landskappe het hy soms 'n besondere stemrning ver::J)
30\

kry deur met behulf van veranderende kJ..eurskemas 'n
warm of koue lig deur die :prent te laat s:peel.
(Vgl.
bls. 49 ).
40) Nrs. 33, 43 en 40.
A,l) .~f!.'l r. LtV
A~
(lO~P\
~+
..iOvJ.

42)

N~.

88;

- Uitstalling 28.10.68- 9.11.68 saal van

~{unsvereniging,

i:'retoria.
In Hst. 4 word nn nr. 88
verwys in 'n bespreking in verband met Krenz se jo~1gste
werk.

S. A.
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- 56 Portrette.
In 'n bespreking

V8ll

Krenz se r,ortretskildering

het prof. F.E.J. Malherbe twee vereistes vir 'n goed
geskilderde portret genoem:

11

gelykenis met iets va..'1 die

psigologie van die ai'gebeelde" en

11

goeie skilderku.JlS 1' . 4 3)

Hy omskryf dit later vollediger soos volg:

11

Groot portret-

kuns munt uit in albei opsigte- deur aksentuering en weglating om die wese van 'n persoon te openbaar

~n

deur

kleur, lyn, vlakverdeling en komposisie om daar 'n goeie
ku..Ylswerk van te maak". 44 )

Hy beskou Krenz as een van

die beste portretskilders in Suid-Afrika.
Dat laasgenoemde 'n goeie portretskilder is,
is verstaanbaar as 'n mens sy sterk verffiogns in verskillende
Dit is almal vereistes vir

opsigte in aanmerking neem.

sukses in hierd.ie e...fdeling van skilderkuns.
So is da.ar sy groat vaardigheid in die tekenkuns

-vvaarn2~ vroeer verwys is. 45)

Daarsonder kan nouliks verwag

word dat 'n kunstenaar die probleme wat verbonde is aan 'n
goeie gelykenis sou kan oplos.

Sy beheer oor sy skilder-

mediurr: is eweneens van so 'n aard dat hy nie moeite ondervind om aan die portret as skildery reg te laat geskied nie.

Maar wat van groat, miskien wel die grootste, belang is, is
sy sker:p waarnemingsvermoe in verband met atmosfeer en
stem.rning, wat die vernaamste bate is in die bepaling van 'n
bepaalde karakter of houding by 'n persoon.
,.Ty

i:. .

I •••.•..

43) 11 Lantern" bls. 72.
44) Ibid., bls. 72.
45) Hst. 2, bls. 32.
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- 57 Hy bet 'n groot 3antal portrette geskilder.
·
d e or. . . f aml· 1 2e
· 1 e d e, 4 e) t erwy
·
1 anaer
., Sommige is van vrlen

as opdragte uitgevoer is.

Hiervan is sorrunige van voor-

aanstaande :persone, soos runr. Raymond Henniker-Heaton,
dr. A.J. van Rhijn as vise-kanselier van die Universiteit

.

van Suid-Afrika, dr. C.R. Louw as ·voorsitter van
S. A. N. L.A. If. , mnr. IV:. D. W. R. Hertzog van Rembrandt ·Tabakmaatskappy, nmr. C. J. Greshoff as skryvver en kuns-kri tikus,
en nmr. William Humphreys as stigter van die Wm. Hunl];.lhreys
Kunsga1ery in Kimberley. 4 7)
Om Krenz se portretkuns te waardeer, bepaal ons
ons by 'n paar voorbeelde wat uiterlik in skerp teenstelling tot mekaar staan maar in beginsel dieselfde
vermoens van die skilder toon.

Die eerste is die portret
van die bejaarde m.nr • .C. J. Greshoff. 48 ) . Die kuJlstenaar
het horn. beskryf as

11

Ho1landse skrywer en kunskri tiktAs". 4 9)

In die portret sit die ou heer gemaklik in 'n
lem1stoel met sy arms op die leunings en .sy bene gekruis.
Sy pak klere is in groen geskilder, die skaduv1ees blou, en

hy kra 'n wit hemp, 'n blou strikdas en 'n bri1.
Die agtergrond is in geel en groen en in gebroke
vlakke met enkele bruin skets1yne om die indruk te skep van
J.l/I ••••••••

I ."

46) Nrs. 11, 12, 14, 26, 38, 73, 75, 77, 82, 87, 97 en 98.
47) Respektiewelik nrs. 18, 71, 108, 6, 42 en 56.
48) :\}'r. 42 (1966) - in die Nasionale Kunsmuseum in Kaa.p stad.

49) Mededeling deur Krenz, 28.3.1968.
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'n wereld van fris groen borne en :plantegroei Vvaarcleur die
sonlig speel.

:Dis in skerpe teenstelling met die spierwit

hare en snor en die belynde gesig van die :pey·soon vvat lank
gelede reeds verby die fleur

v~~

sy lewe gevorder het.

Of Krenz so 'n kontras in gedagte gehad het weet mens nie.
IJis waarskynliker dat hy die kunswaardigheid van die
skildery in ag geneem het en sy kerw.erkende·vereniging van
voor- en agtergrond gehandhaaf het.
Die kleurkontraste van die danker dele van die
skouers, die arm en ander donker blou-groen gedeeltes
staan afgeteken teen die geel en geel-groen op die agtergrond.

Maar dis nie al manier waarop hy verseker dat

die figuur, ten spyte van die gemeenskaplike kleur, op
die voorgrond gehou word nie.

])aar is ook die warm huid-

kleur van die gesig en die hande, en die breer vlakke van
die figuur teenoor die rusteloser voorkoms van die agtergrond.
Tiie merbvaardigste van hierdie portret en ook
die kardinale punt waarin die skilder sukses behaal het,
is die uitbeelding van die gesig en karakter van die persoon.
Die spore van baie jare le daaro1) duidelik gegrafeer.

Die

streng uitdrukking om die mond en die indruk van hoe
intelligensie wat van die oe uitgaan, is 'n uitstekende
weergawe van die gesig en karakter van 'n denker.
Daa.r is twee portrette van jong dames wat in
skrille kontras is met die portret van Greshoff.

11

Port:ret

van 'n rneisie met rooi hare" is in 1962 geskilder, en die
--:-:-,....v·/
v c,:J...J.J. • • • • • • • •
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Van

II

C'

}...Telen v.,:est"

gehP~l te

vroue.

J.

•

l. .1.•
rl

1 q68. 50)
...,

Beide is van hoygstaande

as skilderye en as ui tbeeldings van j eugdige
~i~

van Helen West mag miskien voorkeur geniet

vanwee die skerper ui tbeelding va..Yl die oe maar in elkeen
van die twee het hy veral geslaag in die skildering van
die sagte mond en ander kenmerke wat die karakter van
die persoon verraai.
Die

11

Portret van Helen vVest" is die van • n jong

dame van omstreeks negentien of twintig jaar.

Sy sit by

'n tefeltjie waarop sy met albei arms leun sodat die een
oar die ander rus.

Die skouers is reg na voor gedraai en

voor oor elkeen hang die swaar massa goudbruin· hare.
het bruin oe, effens

11

Sy

0ostersn in fatsoen, waarmee sy reguit

na die toeskouer kyk.

Die mond is wyd met 'n vol onderlip.

Die ligte dof-groen rbk is in kontra.s met die warme tinte
van die agtergrond.

Die is hoofsaaklik in skakerings van

'n bronsagtige bruin en rooibruin geskilder.

Die verf-

tekstuur op die agtergrond is dun maar verlewendig deur die
gebruik van die grofheid van die doek, en dis ook in teenstelling met die swaarder gebruik van die mediwn in die
figuur self.
Tiie indruk van jeugdige
sterk.

vro~likheid

is besonder

Euiten die vorm van die gesig word hierdie indruk

verhoog deur die oe en mond en die frisheid in die voorkoms
van die vel en die hare.

Dis 'n uitbeelding van die jong

vrou wat nog val dro:rr..e is oor die dinge

V2Jl

die jeug ro r n 8v-, o

J.~r..~o.( .J...,,._.

50) Nrs. 98 en 97.

c /
C/
• • • • • • •

Albei is by Krenz se jongste uit-

stalling vertoon.
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ro:rr:s_nse, ideale, aller1ei ligtere gedagtes wat so ver

v2..:.'1

die erns, rustighcid en die rasionele gedagteeang van die
ouderdom

1~

soos die ewenaar van die suidpool.

Die drome

word weerspiegl in die og maar die blymoedigheid in die
trekke om die mend - veral in die mondhoeke.
Die komposisie is eenvoudig en in oneeklompliseerde
streke verdeel.

Die kleure is min of meer gedemp maer

verkeer in 'n besliste kontras om sodoende verryk te word.
Daar is geen oorbodige detail om die aandag te verdeel nie.
Die gesig word. o:rr.raan1 deur die digte hare wat in 'n mooi
kleur en tintelende tekstuur geskilder is en wat terselfcertyd 'n volmaakte oorgang vorm van die voorgrond na die
agtergrond.
Eierdie paar skilderye illustreer die twee vernaa.rnste aspekte van Krenz se ver:moe as portretskilder:
enersyds die goeie gelykenis en karakteruitbeelding en
andersyds die behoud van kunswaardes in 'n koloristiese
styl.

HOOFSTUK 4./ .......... .
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ROO FS~I"UK 4.

Slot.
Ey Alfred Krenz se jongste ui tstalling l)

opmerki::1g gemaal{:

11

Dit lyk nie. of al die

si-~i ld el'"'ye

deur

So 'n

0 l)El8 :rk:. r.:.g

is nie

dieselfde persoon gem.aak is nie"
vreernd uit die mond
V8Jl

V&'1

onderwerpe en die

'n leek nie as die verskeidenheid

verwerkings~daarvan

in aanmern:lr.:.g
1

Juis hierin openoaar Krenz 'n
gees.

is die

..!:'

.1.

•

-

•

•

.,

r l Silelu

van

Ten spyte van sy betreklik lange loopbaan 1-.:.et l.1y

nog nie in 'n groef beland nie.

Daar is ook sy lewens-

lange standpunt dat die kunstenaar volgens 'n eie siening
0'

moet 'Nerk,

11

Sonder inagnerrQ.ng van heersende konvensies".

c..}

· Ey wil hom nie in •n bepaalde koers laat dwine nie en

behou vir hom die reg voor om te doen soos hy self

verkies~

:Jat al die variasies in sy behandeline van 'n onderv;erp nie
in eelyke mate aanvaarbaar is vir die toeskouer nie, is

vanselfsprekend.

Krenz het hom egter nog nooit daardeur

laat bernvloed nie.
In hi erdi e verb and hang daar·

een van sy jongste werke.
hy in die loop
in

v&~

OOJ.."'eenstern.rr.~.ine

" ..~. . b s t

ral-~ t e

1968 geskilder het.
met die ti tel.

1

n vraagt eken oo r

K o rnp o sis i e n

3)

w at

:Dit is heeltema.l

As 'n mens soek na

herkenbare voorwerpe in die oorwegend groen skildery m.ag

daar groot vereenvoudigde boom-fatsoene gevind word, maar
in sy wese is dit 'n volkome abstrakte komposisie.

oes -r;aan/

$

••••••••

l) 28 Ckt. - 9 Nov. 196·3 in die saal , vc.in die S. A. ~(t~.ns
verenising te Ker~plein, Pretoria.

2) Vel. Est. 1, 1Jls. 18.

3) Nr. 37.
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- 62 bestaan ui t vn.ris.sies van

li~

en donicer-groen vlakke wet

Dit vorm die

'n oranje-kleurige 8.rea naby die middelpunt.

fokale punt en saam met die bietjie geel daa,rnaas is di t
die enigste

wer}~like

kleurkontras teenoor die groot

11

groen 1'

vlakke.

Hi e:r·die stuk, groot van afmetings, oied niks nuuts
op

:Dit mag

die gebied van die abstrakte skilderkuns nie.

wel 'n bewys wees dat Krenz met sy skildermediuffi tot dieselfde dinge in staat is as ander hedendaa<?se kunstenaars.

Maar die werk het daardeur nog geen bestaansreg verkry
nie.

Tegniese bekwaamheid alleen kan geen regverdiging

. wees vir

1

n skildel"'Y deur 'n erkende kunstenaar van Krenz

se status nie.

Vermoedelik is hierdie tipc werk egter 'n

alleenstaande verskynsel en geen aanduiding van 'n

versaking van koers nie.
Ander werke van 1968 toon dat Krenz tog nie die
beginsels wat steeds sy rigsnoer was, oorboord gooi nie.

In die verband word verwys na voorbeelde soos die
met oranje skorsie 11

,

11

Portret van Helen V!est 11

11

Stillewe

11 \

'TJ

en

"Sub-kontinent". 5)

Die mees gepaste skildery om as voorbeeld te dien
in 'n slotwoord oar Krenz se jongste kuns is die stillewe
met die

11

oranje skorsie".

abstrahering van herkenbare

Dit toon sy groter klem op
motie~ve,

wat ook blyk uit ander

.,,e-.-·:-r
e1
v • -· I •

• • • • •

4) Wat hierbo bespreek is, (bls. 59).
~)
~

'~'T -,...
~~s.
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vverke soos bv. die ,.Subkontinent", 11 Selfportret" en
11 Huis~Les in 'n vlei" ,6 ) almal van 1968. JJit toon meer as
o o it d at die blot e do kwne n t ere of i 11 us t rat i ewe weerg awe
hom nie interesseer nie - net so min of minder as die
totale abstrakte.

Hy beweeg

bly~baar

steeds tussen die

twee uiterstes.
Sy wisse1ing wat betref die klem op die herkenbarG
of die abstrakte stam hoegenaamd nie uit gebrek aan selfvertroue of ondernemingsgees nie.

As daar ooit in Suid-

Afrika 'n lnu1stenaar was wat nie aarsel om enige tipe
onderwerp deur middel van kleur uit te beeld nie, is dit
Krenz.

En suiwer,,kleurskildering 11 is 'n onderneming wat

groat selfvertroue, baie sterk ontwikk~lde vaardigheid, 'n
ingebore aanvoeling en besondere sin vir.kleur verg.
In die 11Stillewe met oranje skorsie" is die

probleem van eenheid tussen voor-en-agtergrond uiters
bevredigend opgelos en daarmee ook een van die vernaamste
vereistes vir 'n geslaagde komposisie.

Oorgange van een

gebied van die skildery na die ander deur middel van kleurkontraste, en relatiewe kleurwaardes sander om die samehangende geheel aan te tas, is op so 'n logiese·wyse bewerkstellig dat 'n mens by die eerste aanblik geneig is om dit

oar die hoof te sien, of as vanselfsprekend te aanvaar.
Afgesien van vaardigheid en insig wat in hierdie
aspekte van die komposisie openbaar word is daar eieLskappe
aanwesig/ •.....

6) Nrs. 36, 38 en 39.
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aanwesig wat die werk ver bo die gewone, gendddelde peil
uitlig.

Hiermee het die subtiele harmoniee en kontraste

veral op die agtergrond veel te doen.

Oak die wisseling

in voorkoms van die verfoppervlakte dra by tot die
aantreklikheid in die algemeen en tot die gewaarwording

v~~

vormuitbeelding in besonder.
Tiie skildery is in sy wese groats sander dat
dit aan die fyner dinge ontbreek, soos sierlikheid van lyn
en klcur.

Die indruk van 'n gloed van lig wat deur sowel

die voor as die agtergrond speel verleen daaraan 'n karakter
of

11

lewe" wat onontbeerlik is vir 'n "goeie" skildery.

Om Krenz se waardevolste bydrae tot kuns in
Suid-Afrika te bepaal, sal na verloop van tyd eers moontlik
wees, wanneer sy werk, soos van elke kunstenaar, in dieper
perspektief gesien

ka~

word.

Sy eie krag le egter sender

twyfel in 'n paar besondere aspekte.
Hiervan is een van die belangrikste sy gesonde
standpunt en toepassing daarvan op die gebied van die goeie
komposisie of struktuur

v~~

'n skildery.

Verder is sy benadering veranker in die herkenbare
dinge as bron van skoonheid.

Hy wil die mens se visuele

omgewing nie negeer en hom slegs verlaat op die eienskappe
v&~

'n

medi~~

nie.

Maar ewe belangrik is sy aangebore liefde en sin
vir kleur.

Gepaard met 'n besonder deeglike tegniese

agtergrond beteken dit dat hy nie slegs 'n ware koloris is
nie/ •.....
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nie maar oak een met selfbeheersing.

Sy benadering is

nie slegs subjektief nie maar word gebalanseerd deu.r die
mate waarin dit oak objektief is.

Sy werk is dikwels·

dekoratief maar nooit ontstaan daar 'n indruk van oppervlakkige sentimentaliteit nie.
In hierdie opsigte kan sy werk slegs 'n heilsame
uitwerking

© University of Pretoria
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K.ATALOGUS VAN WERKE VAN
ALFRED FRIEDRICH FRANZ KRENZ (1899)

1.

A1gemeen.
1.1.

Hierdie katalogus is

saan~estel

ter aanvulling van

'n verhandeling oor die 1ewe en werk van

A.F.F. Krenz in Suid-Afrika.

('

J \

Die werke dateer 1

dus uit die tydperk 1949 tot 1968, hoewe1 daar 'n
paar stukke inges1uit is uit sy vroeere 1ewe in
Europa.
1.2.

Daar is gepoog om die kata1ogus so vo1ledig
moontlik saaru te ste1 maar om.dat d.it om verstaanbare reqes nie moontlik was om alle betrokke
werke op te spoor nie, is die vorm so antwerp dat
aanvu11ings met verloop van tyd gemaak kan word.

1.3.

Nie aldie werke kon persoonlik deur die samestel1er ondersoek word nie en ten spyte van 'n
besonder gunstige reaksie

dev~

eienaars op navrae

is gegewens in sommige geval1e in meerdere of
mindere mate nog nie bekombaar nie.

In sulke

geval1e is ruimtes oopgelaat.
1.4.1. 'n K1eurskyfie-reeks is gemaak van 'n aanta.1
Krenz-werke en tot beskikking van die Departement
Kunsgeskiedenis van die Universiteit van Pretoria
gestel.
1.4.2./ ..... .
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l. 4. 2.

Die nonm:ers o:p die rame van die kleurskyfies kom
ooreen met die van die katalogus.

2.

Werke.
Die werke is genommer in die orde waarin dit
Die nomm.er verskyn in die boonste

teegekom is.

vakkie van die eerste kolom.

3.

Jaartal.
Die jaartal waarin die werk

g~doen

is, verskyn

langs die nommer.

4.

Kleurskyfie.
Indien 'n kleurskyfie van •n stuk gemaak is, word
dit aangedui deur die letter

5.

11

S".

Afmetings.
Afmetings van •n skildery is in sentimeter in die
volgorde hoogte X breedte.

6.

Naamtekening van die kunstenaar.
Die naam.tekening word onder die beskrywing in • n
vakkie aangedui in die orde en vorm waarin dit op
die stuk verskyn, alleen indien dit bekend is.

Die

plasing word aangedui deur die volgende afkortings:

,.R" = regs;
Bv. "O.R."

© University of Pretoria
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