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Joseph Sernah Persbericht

An introduction to the principle of relative expression

Zaterdag 17 juni t/m zondag 27 augustus 1995

Joseph Semalt werkt en denkt als beeldend kunstenrrar vanuit zijn oorsprong, vanuir zijn posirie als

nazaat van hel volk van de Babylonische Joden. Deze Joden ieetrlen sinds circa 6(10 voor Christus
in ballingschap in Babylon (het huidige lrak). A§esneden van het nroederland rvas niet de Tempel,
maar de Schritt het centrum van het ieven en het clenken, de Schritt clie steeds opnieu'"v gelezen,

bestudeerd en becommentarieerd werd, een levende tekst als een voedende en telkens gevoede

bron. In 1950 moesten de BabylonischeJoden, a1s in een L-weede baiiingschap, Irak verlaten en

vestigden zich in Israël. Joseph Semah groeide daar op.

Semah hervindt zijn worteis in de inhoud en cle visuele verschijningsvorm van de Talmoed, waarin
de tekst van Mozes aangevuld is uret de conrrrrerltaren die er gedurende eeuwerl op geleverd zijn.
Deze commenteren zijn zeer diven en sorns zelt3 tegenstnidig. De Talrnoed irerbergt hierdoor een

groot aantal venchillenc-ie opinies, typografiscli vonï)gegeven door de comrnerltaren a1s zelfstandige

teksten rond de basistekst te plaatsen. In dit voortdurenc-le proces v:rn irerforrnulering, deze voort-
durende verschuiving van het denken, ciie door cle specifieke rvpoglerie ook letrerlijk zichtbaar rs

gern:rakt, is Joseph Senrah's rverk verankerd.

Semah gaar niet alleen een reconstructie - en een hertbrmule.ràg - iran v:In z5n eigen geschiedenis,

maar traclit tevens zrjn posirie te bepalen a1s'vnjrvillige ballirrg'in de westerse cultuur, r.vaar hij
sirrds zo'n tien jaar leett en rvaarin zicb zijn kunsten:larschap onrrvikkeld heeft. In bredere zin is
sprake van een pogng orn cle westerse cultuur van het beeld te versmelten nret de niet-r.vesrerse

cultuur van ltet rvoord, de geiragrnenteerde cultulrr van het eigen verieden rnet de nieurv venvor-
ven cultuur van het heden.

Vanuit deze condities analy,seert, hertbrnrr.rleert en beconrrrlentarieert Josepit Sennh gegeven situ-
aties en plekken en situeert er zr3n e'igen inrerpreties en betekenissen. Dllrnree gret hil telkens

opnieurv het gesprek, de discussie a;ru nret zijn publiek, in beelden, maar evenzeer in geschreven
teksten. Het project vanJosepir Senteh in Diepenheirn, gesitueerd op c1e Isrrëlitische begraafplaars

in de gemeente en in de Kunsrverenrging Diepenheim, is een lase in dit gesprek.

Op een aGtand van 1 krlometer v:lrr c1e Kunswereniging 1igt, aan de Regge, c.en kleine Joodse
begraafplaars. De graverl',vorden slechs genrarkeerd c'loor 18 scheesezakre srerlen zerken. In deze

openbare ruinrte treiïen we arcititectuur. kunst en taal (bee1d en rvoord) aan in zeer oorspronkelij-
ke zin: in de vorm var] respectievelijk de genrarkeerde plaats zelt-, de grat3tenen en de grafichntten.
De begraalplaats is niet meer in gebmik en bestaat alleen nog als rnonrlrlent.
Alleen de srenen spreken nog door nritldel van cle gra6chritlen. À11een in de raal hebben de doden
nog een plaats. Joseph Semah heett hier tien ceden geplant, in een lijn die de rechrhoekige platte-
grond van de begnafplaats diagonaal doorsnijrlt. Hierdoor ondersctreiclen de ceders zich duidelijk
van de overige begroeiing op de begr:rltplaats. Het aantal van tien kan opgevar rvorden als een ver-
wijzing naar de 'ntinjan', het aantal van tien dac het nrininurn is voor de godsdienstbeoetèning.
M:t:lr vooral rs het planten van de bomen een daad var] respect ten opzir--hte van de vergeten
doden, een claad die deze verlaten, n:urmloze plaets opnieurv benoernt.

Her tentoonstellingsgebou',v van c1e Knnstvereniging nraakt deel uit van de 'rrruseale stèer'. De
gesciriedenis van c1e nttiseale sieer is naurv verbonden nret cle wesrerse geschiedenis en r.vordt
gepiaatst in het kader van de (onuitgesproken) traditionele relatie van c1e r-'uhuur vln het beeld (de

wereld van de knnst) met cle cultuur van het chnstendom. In het qebourv. dat vclortkonrt uit deze



tradirie, wordt een confrontatie a:rngeg:lan rlct de crlltuur vtn ltet Jodendonr.
De ruimte wordt doorsneden door een 'vioer' van koperen platen. De vloer kan gelezen rvorden

ais een plattegrond van een synagoge, dat rvil zeggen vln één vart de in de rweecle wereidoorlog

vernierigde synagoges in Europa. Brj dit vloerplan rvordt eetr 'bintah' geplaarst, her omhulsel voor

de rollen van de wet, in de vorm vall eelr 3 rneter hoge 'zttil' van koper.

Roldom een boom in de tuin van de Kunstvereniging lvordt spiraaisgervijs eerr reeks vall ln elkaar

grijpende bronzen rarlsiloorns aangebncirt. Dc' r:tttxhoorll lverd gebrr.rikt in de Joodse eredienst,

voor het bijeenroepen van vergaderingen en ter rvaarschur'ving in gevll van naderende vijanden.

Ondanks het gebruik van symboien als deze, nroel Joseph Semait beslist niet gezien worden als een

Joods kunstenaar'.

Zijn roepassing van de Joodse symboliek onttrekt zicir aan de orthodoxie en arn elke vaststaande

interprerarie. De volledi§e vri-jheid waarmeeJoseph Semah zijn symbolen hanteerl, leidt juist toc

een voortdurende stroonl vln rrieuwe relaries, tticltrve betekerrissert ert

interpretaties. Ofwel, tot nieuw gedachtengoecl.

Naar aanleiding van de tentoonstelling venchijnt een publikatie tnet teksten van Joseph Semah,

Pierer van Tr'visk, filosoof en Lisette Pelsen, kunstltistoricus.

De publikatte zal worden gepresenteerd op zondag 27 :rr"rgustus, 16.00 uur.

Llitnodiging
voor de opening van

Joseph Sernah
Àn introduction to the pnncrple o[ relative expressiott

op zaterdag 17.iuni 1995, 16.00 uur.

Programma

1 6.00 uur

Opening door Godert van Colmjon, kunstcriticus.

Aansluitend

Gelegenheid tot het bezicirtigen van de tentoonstelling

en wandeling ntar cle begraat!1aats.

Vanaf 18.00 urtr; Asperges à f 17,50.

(Teletbnische opgrve b,ii de Kunsrverenigtng dnngencl gewenst.)

Lezing en rondleiding door Joseph Senralt

Presentatie van de publikatte 'Art intrttductittn Lo t.he 1triru.i1tle of ral,ttive rrrpt'c-r-siort'

Entree: f 5,OO/leden f 2,50.

Kunstvereni ging Diepenheirn
Grotestraat 17,747I AÀ Diepenheim Telefoon 05'175-2I43
Openitgsttl,len
Ma.rndeg ror en mct vrijdag van 10.-10 tot 16.30 uur, Zirterdaq en feestdegen van 14.00 tot 16.-10 uur.

zondeg van 12.00 tot 16.30 uur.

Lezing


