The Corso that never took place

Inhoudelijke verantwoording
expositie en lezingenreeks
Museum Perron Oost presenteerde de expositie samen met een verdiepend
lezingenprogramma in de periode 12 september 2021 t/m 12 december 2021
Expositie
Vanwege de coronamaatregelen waren veel activiteiten afgelast, waaronder
het Corso. Kunstenaar Orna Wertman bouwde daarom als een alternatief Corso
een achtbaan van ‘treinwagons’, waarbij elke wagon een kunstobject is. De
‘coupés’ zijn in beweging getoond en bestonden uit low-tech en gerecycled
materiaal. Ze boden veel rust tijdens en na corona, dat juist een periode
van high-tech was, met onlineactiviteiten en virituele communicatie.

Orna Wertman bracht ook een fotoboek uit bij deze tentoonstelling, ‘Holland
Myth’
Met de tentoonstelling toonde Museum Perron Oost het tweede in een reeks werken
waarin kunstenaar Wertman reflecteert op de uitzonderlijke coronaperiode van
de afgelopen 1,5 jaar en betrok daarbij een nieuwe generatie jonge kunstenaars
die vanuit verschillende disciplines, invalshoeken en achtergronden hun
eigen kunstpraktijk toelichten en reflecteren op het werk van Wertman.
Vanwege de kenmerkende locatie en het open karakter van het perronhuisje,
het Museum Perron Oost, is de tentoonstelling 24/7 te bezichtigen.
Lezingenreeks
De lezingenreeks bij de expositie The Corso that never took place van Orna
Wertman vond plaats in de periode van 12 september t/m 12 december 2021
en was georganiseerd door beeldend kunstenaar en curator Rosa Johanna. In
september en oktober werden 2 lezingen per maand georganiseerd. De finissage
en laatste lezing was op 12 december 2021.
Bij iedere lezing gaven de gasten een reactie op de lopende tentoonstelling
‘The corso that never took place’ en de werkwijze van de maker van deze
tentoonstelling; Orna Wertman.
De sprekers waren voorafgaand aan het evenement uitgekozen op basis van
overeenkomsten in werkwijze, materiaalgebruik of denkwijze. In totaal zijn
er 5 lezingen georganiseerd met verschillende sprekers: Klaske Oenema,
Matthew J. Dennis, het duo Lena Kocutar en Julia Cremers, Olle Stjerne en
tot slot als finissage Paraskevi Frasiola.

1/4

The Corso that never took place
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12 september - Klaske Oenema is performer en kunstenaar, ze toont in haar
werk het proces van betekenisgeving en betekenis verlies. Ze maakt daarbij
gebruik van haar stem. Voor haar beelden maakte ze gebruik van materialen
die we allemaal kennen, zoals broodzakjes en vensterenveloppen. Ze creëerde
steeds nieuwe werelden onder de overheadprojector en veegde ze ook steeds
weer weg. Haar stem versterkte de beelden.
De hergebruikte materialen met hun geschiedenissen blijken onder het licht
van de overheadprojector een diepere wereld in zich te dragen. Ze ontroerden
het publiek.

26 september - Matthew J. Dennis onderzoekt
welke invloed corona op ons leven heeft en
welke rol de technologie daarin speelt. Via
een QR-code opende de bezoekers de presentatie
van J. Dennis geplaatst op een mobiele website.
Ook was het evenement via een livestream te
volgen. Hij bekritiseerde in zijn lezing het
gebruik van apps en introduceerde een app aan
het publiek waarmee de schermtijd kon worden
beperkt. Zowel Dennis als Wertman proberen
geheel op eigen wijze het publiek bewust te
maken van de omgeving.
In eerste instantie zou je zeggen dat het werk
weinig met elkaar te maken heeft maar als men goed
luistert promoten ze beide meer bewustwoording
van de directe omgeving. Waar Dennis het zoekt
in de nieuwste technieken zoekt Wertman het
dichterbij huis door materialen te vinden en
te hergebruiken. Tijdens deze lezing ontmoeten
high-tech en lowtech elkaar.
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10 oktober - Julia Cremers en Lena Kocutar hadden een lezing voorbereid over
het monument waarin Museum Perron Oost gevestigd is. Bij de bouw van het
monument is gebruikt gemaakt van gerecyclede materialen, deze beïnvloeden
het monument en met name de locatie. De zoektocht naar betekenis van de
locatie, materialen en geschiedenissen stond centraal. Ze vervormde tijdens
de lezing hun stemmen en lezing van de omgeving. Daar sloot Orna Wertman op
aan in het nagesprek.

27 oktober - Olle Stjerne In de gesprekken met Wertman kwam regelmatig
naar voren welke impact de directe omgeving had op het welbevinden en de
totstandkoming van deze tentoonstelling. Over het algemeen kan gesteld
worden dat mensen gedurende deze coronacrisis bewuster zijn geworden van
de omgeving, deze meer zijn gaan waarderen en bewandelen. Stjerne neemt
de bezoeker op de verjaardag van Amsterdam mee op een van zijn ‘drifts’,
wandeltochten zonder duidelijke bestemming. Tijdens de wandeltocht vanuit
Museum Perron Oost naar Cruquius vertelt hij een verhaal over het snel
veranderende gebied. Deze voorheen industriële en artistieke omgeving is in
slechts korte tijd veranderd naar een hippe woonwijk met luxueuze huizen
die niet iedereen zich kan veroorloven. De kloof tussen zij die het wel
kunnen veroorloven en zij die in armoede leven is gedurende de coronacrisis
toegenomen.
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12 december - Paraskevi Frasiola; the Discreet Artist sloot de reeks af met
een vrolijk makende performance. Een knipoog naar wat we wel en niet zien
om ons heen en in hoeverre we zelf onzichtbaar maar toch aanwezig kunnen
zijn. Hoewel deze performance niet direct ingreep op vraagstukken in de
crisis kan uiteraard de vraag gesteld worden in hoeverre zijn wij blind
voor maatschappelijke tendensen en vraagstukken? In die zin bevat deze
performance een dubbele boodschap aan de ene kant ziet men een vrolijke
verscheining aan de andere kant geeft het een duidelijke boodschap en vraag
mee: Wat zien we en wat bevindt zich buiten ons blikveld.
Vanwege corona mocht er geen publiek komen, de performance was in een
livestream te volgen via Twitch.tv. Voorafgaand aan de performance gaf Orna
Wertman een afsluitende lezing over haar werk.

Bezoekersaantallen
Op locatie gedurende de 3 maanden bij de expositie.
		
Bezoekers lezingen
Fietstocht Arttra is niet doorgegaan						
Online bezoekers

600
100
3900

Doelgroepen
De doelgroepen die we hebben aangetrokken bestonden uit toevallige
voorbijgangers, kunstliefhebbers, buurtbewoners en kunstprofessionals.
Zij hebben ons kunnen bezoeken via online platformen zoals: Instagram
en Twitch.TV en fysiek. Er is met name online veel
aandacht gegenereerd. De plaatsing van de ‘reel’ op de
hoofdpagina van Instagram heeft extra online aandacht
gegenereerd voor de performance van Julia Cremers en
Lena Kocutar.
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PR uitingen
Op de website van Museum Perron Oost
https://www.museumperronoost.nl/the-corso-that-never-took-placeorna-wertman-12-september-2021-t-m-12-december-2021/
Op de website van Rosa Johanna
https://www.rosajohanna.com/thecorsothatnevertookplace
Overzicht lezingen op website Rosa Johanna met in de laatste
streams een bedankwoord aan het begin.
Overige pr-uitingen
Animaties gemaakt door Olle Tsjerne zijn geplaatst op Instagram en
facebook van zowel Museum Perron Oost, Rosa Johanna als de kunstenaars zelf. Evenals foto’s filmpjes en andere wetenwaardigheden
over het project.
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/21512/the-corso-thatnever-took-place
https://ornawertman.info/the-corso-that-never-took-place/
https://indischebuurtbalie.nl/activiteit/54285/-finissage-van-de-expositie--the-corso-that-never-took-place-https://www.facebook.com/watch/?v=2620391738264414
https://oost-online.nl/perron-oost/

