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Kom speel saam, nooi The Brusher 
 
The Visionary Brusher Game 
Janine Allen-Spies Oliewenhuis, tot 21 Augustus 
 
Janine Allen-Spies, ’n dosent in beeldende kunste aan die Universiteit van die Vrystaat, slaag daarin               
om met die uitmuntende uitstalling die toeskouer in haar unieke verbeeldingswêreld in te trek – sy                
speel met die besoekers soos sy hulle nooi om saam te speel.  
The Brusher is Allen-Spies se alter ego. Wanneer sy as kunstenaar haar jas aantrek, verander sy in                 
The Brusher en begin sy haar spel met kuns en toeskouer.  
Sy onderskei tussen ernstige spel en kreatiewe of vrye spel. Dit is juis vrye spel van die verbeelding                  
wat sy by toeskouers wil aanwakker en doen dit deur haar interaktiewe kunswerke.  
Die installasie Imaginarium nooi juis interaktiewe deelname uit. Drie outydse grys metaal-boekrakke            
is vol vreemde objekte – uitgefaseerde boeke uit die universiteitsbiblioteek, ’n outydse lantern,             
gekleurde bottels, palette, sambrele, besems, dryfgoed van die strand.  
Sy vra die betragter om die objekte op te tel, daaraan te vat, te ruik, om die teksture, geure en                    
kleure te beleef. Die toeskouer moet met die objekte speel om sodoende op hul eie               
verbeeldingsvlugte te gaan.  
Die foto-reeks Play Spectres fokus op die humoristiese kant van spel. Dié foto’s, wat bestaan uit                
vreemde objekte wat sy in en om Richmond opgetel het, is kleurryk en speels, en die toiletpapier                 
met die Amerikaanse dollar daarop tong in die kies opgefrommel.  
Daarteenoor pryk die treffende performance video Blue. Die kunstenaar Dot Vermeulen, wat verlede             
jaar tragies in ’n motorongeluk oorlede is, kom daarin voor. Twee fotogrepe uit die video, met                
Vermeulen in die rol van kunstenaar teen ’n boeiende blou agtergrond, bring die toeskouer tot               
stilstand.  
The Brusher skram nie weg van politieke kommentaar nie. In die video en fotogrepe uit Blue gebruik                 
Vermeulen ’n palet toegedraai in koerantpapier wat na die Marikana-voorval verwys.  
In Exile Island verbeeld Allen-Spies Suid-Afrika as ’n eiland wat onderstebo is. Die werk bestaan uit ’n                 
fotografiese druk asook ’n interaktiewe web-gebaseerde element, en weer word die besoeker            
genooi om deel te neem en ’n eie betekenis te skep. Die kunstenaarsboek See Emily play lewer                 
kritiek op die uitbuiting van oorlogsfotografie wat ook die betragter nooi om saam te speel. 
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