Draagbaar weer
Beppe Kessler
Op 25 november jl. was ik, beeldend kunstenaar, op het lustrumsymposium van de NVBM aanwezig, en heb
ik mijn werk gepresenteerd. In deze korte bijdrage schets ik mijn achtergrond en de redenen voor mijn interesse in het weer. Mijn vader verzamelde zijn leven lang weerberichten, geknipt uit de krant. Een schat aan
feiten, vol kleine notities en kleuraccenten door hem aangebracht, materiaal voor een artikel dat er nooit
kwam. Als kind al maakte ik, in navolging van mijn vader, grafiekjes van de wekelijkse temperatuurschommelingen. Ik was meer geïnteresseerd in winters dan in zomers. We woonden in Amsterdam, aan de Amstel, en
als de Amstel bevroor moest alles wijken voor het schaatsen. De winter van 1962/63 – ik was toen 11 – hield
ik nauwkeurig bij, en daar begon waarschijnlijk mijn fascinatie.

Climate Physics
Master’s Programme at Utrecht University,
The Netherlands
This Master’s programme offers a unique combination of theoretical
courses and practical training in all aspects of the climate system.
Physics, dynamics and chemistry of the atmosphere, the oceans, the
glaciers and ice sheets and their interaction are the core of this
programme.

Figuur 1. “Four season broche”, goud, alpaca,
hout, kunststof, papier (6 x 5 x 2.8 cm, 32 g),
met weerberichten van 29 januari, 30 april,
19 augustus en 2 oktober 1998.

Figuur 2. “Nu en dan”, goud, messing, blad
goud, hout, kunststof, verf, papier (7.5 x 6 x 3
cm, 46 g), met weerberichten van 27 augustus en 24 januari 1998.

Ik ben een sieradenmaker die schildert, en een schilder die
sieraden maakt. Kleinoden noem ik mijn werk, minisculpturen
samengesteld uit oeroude én eigentijdse materialen, brutaal
tegen elkaar gezet en niet gebonden aan de tradities van het
sieradenvak. Ze geven mijn gevoelens en gedachten over het
leven weer. Ze nodigen uit tot aanraken en ze vertellen een
verhaal – samengevat in een titel – die hen bestaansrecht geeft.
Mijn onderwerpen vind ik vooral in het onzichtbare, niet-substantiële: wind, tijd, warmte. Wat is wind, wat is tijd? Vragen
die ik al zoekend in verf en potlood op doek of juist in een
broche probeer te beantwoorden. Wind heeft geen substantie,
geen vorm; voor mij bestaat wind uit geluiden als fluisteren,
zuchten, ritselen, of uit de bewegingen die een briesje teweegbrengt. Mijn werk gaat over beweging, over een fragiel lijnenspel met vele lagen, met stromen en onderstromen.
Mijn vader liet na zijn dood, nu 14 jaar geleden, mappen
vol weerberichten na. Een klein deel nam ik, als aandenken,
mee naar mijn atelier om er wellicht ooit nog iets mee te gaan
doen. De klimaattop in Parijs, vorig jaar, gaf het duwtje dat
nodig was om die stapel weerberichten te gaan gebruiken. Zo
ontstond deze serie broches onder de titel “voorspellingen”.
Broches “voorspellingen”
De aarde warmt op, de gemiddelde temperatuur stijgt, de zorg
om onze planeet is groter dan ooit. Mijn broches laten cijfers
en lijnen zien, een bloedserieus spel met de feiten, gevat in
een kleinood met een boodschap dat gedragen moet worden
en uitgedragen. Delen uit de verzameling van mijn vader zijn
in deze broches verwerkt: de kaart van West-Europa waarop
Nederland zichtbaar is, isobaren, temperaturen, depressies en
hogedrukgebieden.
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Figuur 3. “Warme winters”, goud, alpaca,
hout, kunststof, verf, papier (8 x 8 x 2.8 cm,
54 g), met weerberichten van 14, 15, 16, 20,
29 januari, 30 juni, 14, 20 november, en 2, 4,
10 en 12 december 1998.

Elke broche (zie Figuren 1 – 4) bevat details uit het weerbericht van enkele willekeurige dagen uit 1998. De data staan
achterop de broche vermeld, als stille getuigen van de feiten.
Men kijkt naar het verleden weer door een bol geslepen
kunststof dat als een vergrootglas fungeert. Gouden lijnen
doorsnijden het kunststof en verbeelden de warmte van de
zon. De broches gaan vergezeld van een boekwerkje waarin
de gebruikte weerberichten zijn gebundeld. Op mijn website
vindt u meer informatie (www.beppekessler.nl).
Mijn werk is opgenomen in de collecties van verscheidene
musea, waaronder het Textielmuseum in Tilburg, het Stedelijk
Museum, en het Rijksmuseum, maar ook het Schmuckmuseum in Duitsland en diverse musea in de VS en Canada.
De cirkel is rond; mijn vader zou 25 november 100 jaar zijn
geworden. Een mooier moment om dit werk te laten zien
bestaat niet.
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More information:
Utrecht University, The Netherlands
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www.uu.nl/masters/climate

Figuur 4. “Be aware”, pin broche (oplage 10 stuks), hout, kunststof, verf,
papier (diverse weerberichten).
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