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Op bezoek bij kunstenaar Ella Littwitz worden we al snel
ondergedompeld in de verhalen waarmee haar werken verbonden zijn. Ze laat een sculptuur zien die bestaat uit een
patroon van opengevouwen kapotte voetballen. Seam
ReZone is de titel. Van 1948 tot 1967 werd de stad Jeruzalem vrij willekeurig in twee stukken opgedeeld door de 9
kilometer lange ‘groene lijn’. Het oostelijk deel kwam onder
het beheer van Jordanië en west Jeruzalem was voor de
staat Israel. De oude stad viel onder het Jordaanse bewind.
Het verhaal doet de ronde dat de lijnen gebaseerd waren op
met dik potlood getekende lijnen op een kaart en dat
daarom de lijnen soms nogal grillig of willekeurig door de
stad liepen. Tussen de twee grenzen ontstond een gevaarlijk niemandsland. Het voetbalveldje van een Arabische
school lag tegen de grens aan en iedere bal die over de lijn
werd geschoten verdween voorgoed. In 1965 vroeg de UN
aan Israel om de voetballen te verzamelen die in het niemandsland terecht waren gekomen en deze terug te geven

aan de kinderen, als kerstgeschenk. Omdat er mijnen lagen
in dit gebied kreeg de Israëlische officier die dit als taak had
gekregen nauwkeurige instructies, nu naar links, nu naar
rechts. Hij verzamelde 28 voetballen.
Refererend aan dit verhaal en aan de voortdurende strijd
om de grenzen maakte Littwitz de sculptuur Seam ReZone
’The pattern is random and function for me as a rhizome.
The title refers both to the rhizomatic idea and to the seam
zone.’ schrijft ze me als verklaring voor de titel.

Sticky mud, 2015 (bronze)

Haar atelier lijkt wel wat op het laboratorium van een
botanist. Ze raakte geïnspireerd door het boek The weeds
of Palestine and their control, dat in 1941 werd gepubliceerd
door Dr. M. Zohary in Tel Aviv, dus nog voor de staat Israel
werd gesticht. “I was intrigued by the definition of what is
considered a weed and the way it maps a portrait of a place
by determining what should stay and what should leave.’
vertelt ze in een interview met Marta Bausells *

‘The more I delved into the world of the botanical, the more
surprising the socio-political parallels became in terms of
terminologies and behaviours.’

Littwitz laat ons de borduurwerken zien die ze maakte in
samenwerking met Palestijnse vrouwen uit het dorp Arraba
en die betrokken zijn bij de non profit organisatie Afnan el
Galil. Het Arabische dorp ligt dicht bij een beroemd wandelpad dat langs de ruïnes van oude molens voert. Deze
overblijfselen van 17 meel- en wolmolens herinneren aan de
lange geschiedenis van migratie in dit gebied door zowel
joden als moslims zoals bijvoorbeeld in de periode van het
het Ottomaanse Rijk. De molens waren in handen van Arabische families tot hun deportatie in 1948. Nu restaureert de
Israel Antiquities Authority de restanten als kostbare
onderdeel van het wandelpad.
Littwitz’s installatie Itchy Sharqiya (2016−17) bestaat uit 17
geborduurde plattegronden op basis van de tekeningen van
de Israel Antiquities Authority. Litwitz tekent de architectonis-

che contouren op een stuk stof dat ze vervolgens aan de
Palestijnse vrouwen geeft. Zij vertalen de lijnen met gekleurde draden in de traditionele Palestijnse borduurtaal en
soms krijgt een lijn de vorm van een plant, bloemen en
vogels verschijnen, nationale vlaggen en decoratieve patronen. Het resultaat is een hybride taal van tradities, invloeden en uitwisseling.

De titel Moon in the Ramallah region and Star in the Hebron
region van een van deze werken verwijst naar een specifiek
borduurpatroon.’In the past, one could distinguish by the
embroideries on the traditional dresses between the geographic regions of the women who wear it. You could also
find other information there, like if the woman is married/
single/ widow and what is her socioeconomic status.’

Al die vertalingen, van de stenen ruïnes naar de lijnen van
de plattegronden van de architectuur naar het gebied van
de kunst via het borduren, vormen voor de kunstenaar de
essentie. In een catalogustekst plaatst curator Irit Tal het
werk in de bredere context van Traces of Movement.
‘Opposition to the narrow-mindedness of national rootedness is manifested in cultural nomadism and the search for
an autonomous way of life freed from the constraints of the
nation-state and its rigid territorial boundaries.’1
Haar groepstentoonstelling wil het fenomeen van emigratie
in kaart brengen door door de sporen te volgen, door mapping, schema’s en analyses, door de werken te verbinden
met het leven dat altijd bestaat uit beweging, transformatie
en evolutie. En ieder werk ondermijnt de lineaire eenduidigheid van het nationale verhaal, elk nationaal verhaal.
Kunstenaar Ella Littwitz vergelijkt haar praktijk met die van
een archeoloog.

Israel is een plaats met een rijk verleden waarin voortdurende uitwisseling: This place was a crossroads, everybody passed here in a certain moment and left something
behind, if you dig deep enough in every random spot you
will probably find something which will be important to
someone. I worked with archeology both in Israel and in
Berlin. I find many similarities between the questions I’m
asking and those the archeologists ask, although the practice and the aims are different.
Tegelijk ziet ze noemt ze zichzelf een archival artist en het
archiverende aspect beschouwt dat ook als kern van haar
werk.
Ze gebruikt een quote van kunstcriticus Hal Foster’s essay
om dat te verduidelijken: ‘to make historical information,
often lost or displayed, physically present. To this end
[archival artists] elaborate on the found image, object and
text, and favour the installation format.’
Voor Littwitz is het belangrijk is om te onderzoeken, te
analyseren en een beeldend werk te maken zonder er direct
een conclusie aan te verbinden. Vanuit haar internationale
ervaring is zij in staat om te zien hoe overal ter wereld de
grenzen dicht gaan, leiden tot nationalisme en ieders vrijheid om vele manieren bedreigd.
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