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Voor de tentoonstelling ‘Lexicon van de Oneindige Beweging’ in het
Kröller Müller Museum (2019) creëerde Yeb Wiersma het geluidswerk
‘Calling from the Periphery’. Dit op uitnodiging van curatoren Suzanne
Wallinga en Eloise Sweetman, die een tentoonstelling samenstelden met
een selectie uit het oeuvre van de Duitse kunstenaar Charlotte Posenenske
(19301985). Daarnaast benaderden zij kunstenaars Ruth Buchanan en
Yeb Wiersma om te reflecteren op de praktijk van Posenenske met een
eigen werk.
De kunstenaar Charlotte Posenenske wees de commerciële
kunstmarkt radicaal af. Haar seriële reeks werken bood ze aan tegen de
materiaalkosten. In 1968 stopte Posenenske als kunstenaar omdat ze
niet langer geloofde dat kunst sociale interactie kon beïnvloeden of de
aandacht kon vestigen op sociale ongelijkheid. Ze werd socioloog en
werkte tot haar dood als specialist op het gebied van werkgelegenheid en
industriële werkmethoden. Schrijver en kunstenaar Jorik Amit Galama
legde Wiersma een aantal vragen voor over haar bijdrage en relatie met
Posenenske’s nalatenschap.

CALLING FROM THE PERIPHERY.

Jorik Amit Galama — In haar manifest uit
1968 schreef Posenenske dat ze stopte met
het maken van kunst vanwege de beperkte
oplossingen die (haar eigen kunst en kunst in
het algemeen) biedt voor sociale problemen, is
dit een constatering die jij deelt?
Yeb Wiersma — De realiteit is weerbarstig
en laat zich lastig vangen door geometrische
abstracties of minimalistische vormentaal
zoals die van Posenenske. Kunst hoeft wat
mij betreft geen oplossingen te bieden voor
maatschappelijke vraagstukken, maar kan zeker
een bewustzijn of engagement loswrikken in
de samenleving over kwetsbare onderwerpen
als sociaal onrecht, economische ongelijkheid
of racisme. Juist omdat kunst niet direct in
die morsige wereld van alledag verankerd ligt.
Maar haar wel aanspreekt.
J — Bedrijf jij je kunstenaarspraktijk vanuit een
definieerbaar doel?
Y— Nee. Dit vind ik te benauwend. Ik
wil verrast worden door het werk zelf,
waarheen het me leidt en tijdens het maken
ontdekken wat haar ‘ziel’ of kern is. Wel is
er een definieerbare motivatie van waaruit
ik vertrek. Zo is de vraag ‘wat betekent het
om mens te zijn’ een doorlopende drijfveer
in mijn werk. Waarom noemen we de ene
mens ‘expat’ met alle privileges van dien en
bestempelen we een ander als ‘vluchteling’
die nauwelijks bestaansrecht lijkt te
hebben? De ongelijkheid en het gebrek aan
solidariteit die dit voorbeeld demonstreert
bestrijd ik.
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J— Op welke manier reageert jouw werk in het
Kröller-Müller op dat van Posenenske?
Y — Het geluidswerk ‘Calling from the
Periphery’ reageert op een aantal aspecten
van Posenenske’s werk en leven. Toen
haar gevraagd werd waar ze begraven
wilde worden, ze was al ernstig ziek,
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Installatie van Charlotte
Posenenske, Vierantrohr
(Square Tube), Series
D, 1967, in Offenbach,
Duitsland, 1967.

vertelde ze dat ze in de ‘periferie’ begraven
wilde worden. Omdat ze altijd op de rand,
nooit in het ‘centrum’ van de dingen had
geopereerd. Hiermee voel ik me verwant.
Ik word opstandig wanneer er binnen de
kunst, maar net zo goed daarbuiten, geen
ruimte is voor rafelranden en werelden
die verder weg liggen. Het ‘centrum’
bestaat eigenlijk niet wat mij betreft. Aan
het begin van het geluidswerk hoor je een
vrouwelijke voice-over die je verleidelijk en
verontrustend toefluistert; ‘Who’s Here...
Who’s Not Here... In This House Of Glass?’
Deze terugkerende woorden zijn de hartslag
van het werk. Waar zijn we? Wie lopen
hier rond? Wie worden hier getoond in dit
Modernistisch glaspaviljoen? Het woord
‘not’ introduceert mijn ongemak over
verouderde machts- en waardesystemen
aanwezig in de westerse kunstwereld. Deze
systemen bevraag ik. Wie zijn hier niet te
zien, wie worden hier niet gerepresenteerd?
Vanuit het museum neemt de voice-over
stem je mee via metro- en treinstations,
publieke, dynamische plekken waar
Charlotte haar ‘square tubes’ toonde,
naar de buitenste rand van de stad.
Onderweg hoor je flarden van conversaties
met mensen die ik tijdens mijn eigen
omzwervingen tegenkwam en opnam. Ik
ontmoette basketballers, studenten, een
vastgoedmakelaar, begrafenis-ondernemer,
gospelzanger en museumbewakers. Met hen
praatte ik over het werk van Posenenske als
aanleiding voor een gesprek over wat hen
drijft, opwindt of angstig maakt in dit leven.
Deze polyfone stemmen zijn verweven
in een ritmische compositie en te horen
als ruimtelijke ervaring via verscheidene
speakers verspreid door het glazen
paviljoen.
Toen ik werd gevraagd om na te denken
over een werk voor deze tentoonstelling
wilde ik aanvankelijk mijn toelage
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gebruiken om een bestaand ‘quilt’ werk
van het kunstenaarscollectief Gee’s Bend
uit Alabama naar het Kröller Müller
museum te halen. Graag had ik de tijdloze
textielwerken van Nellie Mae Abrams of
Loretta Pettway zien schitteren temidden
van ‘usual suspects’ zoals Piet Mondriaan,
Theo Van Doesburg of wie weet Anni
Albers. Maar het was te kort dag voor
een samenwerking met Gee’s Bend. Iets
om naar terug te keren in de toekomst.
Als eerbetoon aan deze groep vrouwelijke
kunstenaars vroeg ik gospelzangeres Clover
Jean om hun namen ritmisch, neuriënd
uit te spreken. Deze ‘humming tune’ zit in
het geluidswerk verweven. Zo zijn ze toch
aanwezig in het museum. Say their names.
Zeg hun namen.
J — Posenenske was op meerdere vlakken
vernieuwend, ze verkocht haar kunstwerken
bijvoorbeeld voor de kostprijs en stond
mensen toe om met de objecten te spelen,
zijn er aspecten van haar werk die anno
2019 meer navolging zouden mogen krijgen
in hedendaagse kunstenaarspraktijken?
Y — Dat ze haar kunstwerken tegen kostprijs
verkocht vind ik moedig en actueel. Omdat
ze hiermee afstand neemt van het failliete
marktdenken en ons dwingt na te denken
over alternatieve manieren waarop we de
waarde van kunst en van ‘geleverde arbeid’
opnieuw met elkaar kunnen bevragen en
herdefiniëren. Hoe willen we met elkaar
leven? Waaraan geven we prioriteit? Ze
praatte er niet alleen over, maar deed dit
ook.
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J — Door het beëindigen van haar carrière als
kunstenaar is Posenenske in een mythe van
eigenzinnigheid veranderd, hoe kijk jij aan
tegen deze mythe—wat bevalt je of staat je
tegen?
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Y — Ik hecht niet veel waarde aan ‘de
kunstenaar als mythische figuur’. En ik
vermoed Posenenske ook niet. Ze was
immers wars van klassieke opvattingen
over authenticiteit of auteurschap. Of
van kunst op een voetstuk. In haar
manifest demystificeert ze juist de kunst
en kunstenaar. En uitgesproken zijzelf
werd onderwerp van ‘mystificatie’ op
het moment dat ze besloot te stoppen en
uit de kunstwereld verdween. Dit maakt
haar ongrijpbaar en intrigerend. Haar
tijdgenoot Andy Warhol zou hier vast om
hebben gelachen en iets zou hebben gezegd
als:‘Give them something to talk about.’
J — Heb je zelf ooit overwogen om de kunst
gedag te zeggen, waarom wel/niet?
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Y — Jazeker. Ik twijfel vaak. Maar nooit
lang. Daarvoor heb ik teveel honger
naar wat er om me heen in de wereld
gebeurt. Zo ontmoette ik tijdens de
geluidsopnamen Larry Wright op een
metrostation in Manhattan. Hij was aan
het drummen op plastic emmers en een
stalen prullenbak op het perron. Je zag
hoe hij het publiek oplaadde met zijn
opzwepende percussie en ook hoe hijzelf
energie kreeg van de omstanders. Toen
ik hem het werk van Posenenske liet
zien stelde hij voor om samen een aantal
ritmes op te nemen voor de soundscape
in het Kröller Müller, hij spelend op
industriële materialen zoals staal en
aluminium. Materialen die Charlotte
gebruikte in haar werk en hij ook. Later
las ik op internet dat hij samenwerkt met
modehuizen en kunstenaars als Spike Lee.
Deze kunstenaar is bezeten van ritmes en
muziek. Hij neemt de vrijheid om zich
tussen verschillende werelden te bewegen.
Zolang hij maar kan spelen. En zijn
publiek kan raken. Hoezo stoppen?
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De beelden zijn gemaakt door Yeb Wiersma en tonen verscheidene
locaties waar ze haar soundscape opnam en gesprekken voerde
met passanten (2019).

