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Kunstenaar Elvira Wersche maakt ‘geometrisch sterrenveld van
wereldzand’ in Rijksmuseum van Oudheden
In de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden creëert kunstenaar Elvira Wersche in drie weken
tijd (31 mei-23 juni) een veelkleurig mozaïekveld van zand uit alle delen van de wereld. Ze liet zich voor
haar kunstwerk ‘Shamseh’ (6x6 m.) inspireren door de geometrische motieven en vormen van kunst uit
de islamitische wereld. Toeschouwers kunnen haar werkzaamheden van minuut tot minuut en van dag
tot dag volgen tijdens de openingsuren van het museum en op www.rmo.nl.
Het ontwerp van het mozaïekveld is een complex, wiskundig patroon van lijnen en cirkels. Wersche tekent
dit met krijt op de vloer van de Tempelzaal. Daarna begint ze aan het tweede minutieuze karwei: op de
hurken, met niet meer gereedschap dan een zeefje en een stukje karton. Centimeter voor centimeter
kleurt ze de vlakken van het zonne- en sterrenpatroon in met zeshonderd verschillende tinten en soorten
zand.
Het kunstwerk bestaat niet alleen uit het veelkeurige zandschilderij in zijn voltooide vorm. Juist het
creatieve proces, van begin tot eind, inclusief de uiteindelijke 'ontmanteling', maakt het kunstwerk
compleet. De voltooiing bestaat uit een slotperformance op donderdagavond 23 juni. Met schrijver Kader
Abdolah als speciale gast en een dansvoorstelling op muziek van klankkunstenaar Horst Rickels wordt
Wersches creatie zowel voltooid als getransformeerd. Danseressen bewegen zich over het zandpatroon,
zodat alle kleuren en vormen vervagen en het zand zich vermengt. Het publiek krijgt tot slot een zakje
'wereldzand' mee naar huis. Voor deze uitvoering zijn slechts enkele kaarten beschikbaar. Reserveren kan
via info@rmo.nl.
Duits-Nederlandse kunstenaar Elvira Wersche woont en werkt sinds 1974 in Nederland. Wersche geniet
internationale bekendheid met haar monumentale mozaïeken van zand. Het zand is afkomstig van
zeshonderd plekken in de hele wereld: verre oorden zoals de Egyptische woestijn, Mongolië, Afghanistan
en Mexico, historische plekken zoals Pompeï en Troje, maar ook in Nederland. Onder de titel 'Sammlung
Weltensand' maakt ze tijdelijke zandkunstwerken in o.a. Hongarije (Kathedraal van Pécs 2010), Duitsland
(o.a. Pergamonmuseum 2008), Iran (kunstacademie Isfahan 2007), Nederland en Italië. In juni-augustus
2011, na haar performance in Leiden, werkt Wersche in het Nationaal Museum Machado de Castro in
Coimbra (Portugal). Meer informatie over Elvira Wersche is te vinden op www.elvirawersche.com
Het Rijksmuseum van Oudheden organiseert dit kunstproject in het kader van Cultuurmaand Leiden (1-30
juni 2011), en als evenement bij de tentoonstelling ‘Handelswaar en Souvenirs. Islamitische kunst uit het
Rijksmuseum Amsterdam’ (te zien tot en met 4 september 2011).
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gabrielle van der Voort of
Selkit Verberk, sectie PR, Marketing en Communicatie van het Rijksmuseum van Oudheden, via 071-5 163
164 of communicatie@rmo.nl
SHAMSEH - ‘Geometrisch sterrenveld van Wereldzand’ door Elvira Wersche
31 mei- 23 juni 2011
Tijdstip: tijdens openingsuren van het museum
Slotperformance met muziek, dans en schrijver Kader Abdolah.
23 juni 2011
Tijdstip: 20.00-21.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Voor deze uitvoering zijn slechts enkele kaarten beschikbaar. Reserveren is noodzakelijk, via info@rmo.nl.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl

