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Elvira Wersche
Sinds 2001 verzamelt kunstenaar Elvira Wersche van over de hele wereld zand in vele kleuren.
Zand heeft voor haar een magische betekenis, het is het geheugen van de aarde. Wersche: “Toen
ik op de archeologische site van Troje ontdekte dat honderd jaar Trojaanse geschiedenis – van
mensen, dieren, planten, voorwerpen – is gecomprimeerd tot een laag van één centimeter zand,
werd het stil in mij. Dit soort ervaringen zijn de inspiratiebron voor mijn werk”.

Met de inmiddels al tot meer dan duizend verschillende soorten zand uitgegroeide verzameling
legt Wersche complexe, uit geometrische patronen opgebouwde mozaïeken op vloeren van musea,
kerken, moskeeën en synagogen. In de ogenschijnlijke wirwar van lijnen en figuren ontvouwt
zich voor de kijker een ingenieus en fascinerend samenspel van driehoeken, onregelmatige vier-
hoeken, ruiten en andere polygone vormen. In het patroon is een voortdurende beweging waar
te nemen, afhankelijk van de gezichtshoek of van het punt waar je je op concentreert.

Als het kunstwerk tenslotte is voltooid, laat Wersche het weer verdwijnen, door het zorgvuldig
geconstrueerde patroon in een performance letterlijk weg te vegen, uit te wissen. Daarmee
benadrukt zij dat alles voortdurend verandert en dat alles in het leven slechts tijdelijk is.

Sammlung Weltensand + The Journey: 2 boeken in 1 band

In mei 2015 verschijnt bij 99 Uitgevers/Publishers
het boek Sammlung Weltensand. The Journey. Het
eerste deel van het boek, Sammlung Weltensand,
bevat een rijk geïllustreerd overzicht van de zestien
Weltensand-installaties, die Wersche sinds 2001
realiseerde. Aansluitend volgen een zestal teksten
van diverse kunsthistorici, filosofen en schrijvers
over de diepere betekenis van haar werk.

Door het boek letterlijk 180 graden om te draaien,
kom je in het tweede deel, The Journey, een poëtisch
beeldverhaal waarin Elvira Wersche verslag doet van
de inspirerende ontmoetingen met andere culturen
op haar talloze reizen door de wereld.

Bestel nu het boek en profiteer van eenmalige korting!
Voor de snelle beslissers hebben we een mooie aanbieding: tot 1 juni 2015 kost het boek slechts
h 30,-, daarna h 34,50. Ga naar www.99uitgevers.nl, kijk bij ‘Verwacht’ en bestel nu alvast dit
unieke boek.
Verschijningsdatum: 27 mei 2015. Uitgave: hard cover, 31 x 24 cm, 250 fc illustraties, 192 pagina’s.
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