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‘Laten we lui zijn in alle dingen, behalve 
in het lief hebben en drinken, behalve in 
het luieren.’ 

 – Gotthold Ephraim Lessing

Het is een taboe, een hoofdzonde zelfs, maar 
luiheid kent veel meer gedaanten dan die van de 
lamlendige slons. Het lonkt in alle kieren: uren 
zijn flexibel, dagen zwemmen door elkaar en 
werk is waar wifi is, net als Netflix. Wie verlangt 
er niet naar lekker niks? De onderhandeling  
tussen productiviteit en luiheid sluimert continu 
op de achtergrond, zeker nu de scheiding tussen 
werk en vrije tijd over de hele linie erodeert. 
En daarbij komt de culturele sector ineens als 
pionier in beeld (wil de kunstenaar met negen 
tot vijf mentaliteit opstaan?).
 Marcel Duchamp produceerde zo weinig 
mogelijk zelf en zag daar de waarde van in. Hij 
wilde de luiheid zelfs letterlijk een plek bieden 
en een heenkomen op te richten voor luilakken 
om in te wonen. Dat project bleef steken in  
de conceptfase.
 Met zijn koppige ontkenning van nut, is 
pure luiheid belangeloos en heeft net als kunst 
‘autonomie’. Deze ondoelmatige positie is tegelijk 
een privilege en protest: zij neemt afstand van 
wat zoal als zinvol wordt gezien, en laat zich daar-
voor ook niet instrumentaliseren.
 Kazimir Malevitsj schreef over luiheid 
als het hoogste doel van de mens, en Mladen 
Stilinović omarmde het als essentiële eigenschap 
van de kunstenaar. Hij schreef erover in de tekst 
The Praise of Laziness (1993) en maakte de foto-
reeks Artist at Work (1978). 
 De titel van Stilinović’ tekst en een paar 
foto’s uit zijn reeks vormden de basis van de 
open call voor dit nummer. De speelse reacties 
die het uitlokte geven een veelzijdige kijk op de 
luiheid en de relatie tot de kunsten. De teksten  
in dit nummer verschillen sterk van elkaar, toch 
zal bij het lezen vaak opvallen hoe de teksten  
rijmen, elkaar aanvullen of in dialoog treden.

‘I prefer not to.’ 
– Herman Melville

 
Ik zou je hier alvast op weg kunnen helpen door 
de teksten kort te introduceren en alvast wat 
rode draden aan te geven, maar ik bespaar me 
die moeite. Liever schrijf ik over wat ik opmerkte 
bij het lezen. In verschillende teksten komt naar 
voren hoe beperkt de ruimte is voor luiheid 
in de door deadlines gedreven (kunst)wereld; 
ze weerspiegelen ook de verstilling en vertra-
ging die de kunst ons juist biedt. Ondertussen 
blijken de auteurs in staat het schrijven zelf op 

zulke verschillende manieren te benaderen. 
Sommigen vangen de overvloed aan woorden 
die ons omgeeft in hun tekst. Ze transcriberen, 
knippen, plakken en filteren om een nieuw licht 
op de zaken te werpen. Anderen betreden via het 
schrijven een denk- kijk- en luisterruimte die in 
het dagelijkse ritme wordt verdrukt. Zachtjes  
tikken ze zich door de nacht, zo stel ik me voor.

‘Words disappeared in sentences, meanings, 
information, in the process that is reading 
(a boring, very boring moving of the eyes)’ 

 – Aram Saroyan

Daarmee ontstaat de vraag hoe we het lezen 
kunnen benaderen. Hoe dan ook biedt deze 
Tubelight een perfect excuus de waan van de dag 
te ontvluchten. Het komt allemaal morgen wel. 
Maak het je gemakkelijk en geniet van het lezen.

 Floor van Luijk, 
 namens de redactie

VRIJPLAATS
Yoga Worm, digital collage © Priscila Fernandes, 2021

In 1908 leerde Piet Mondriaan yoga. In de zomer van dat jaar 
woonde hij in het Zeeuwse Domburg, waar Charley Toorop hem op het 
strand weleens in 'Boeddha-houding' zag.
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Word jij omringd door boeken die je nooit hebt gelezen? Dan 
ben je niet de enige. De Japanners hebben er zelfs een term 
voor: ‘Tsundoku’ (積 ん 読 ). Een woord dat de twee Japanse 
fenomenen ‘tsunde-oku’ (積んでおく, het opstapelen van dingen 
voor later), en ‘dokusho’ (読 書, boeken lezen) combineert. De 
Franse, in Brussel woonachtige kunstenaar Alexandre Lavet 
omringt zichzelf met boeken omdat die hem inspireren. Hij 
houdt naar eigen zeggen van “de kinderlijke overtuiging dat      
boeken je in een goede stemming brengen alleen maar omdat je 
in het bijzijn ervan leeft, omdat de kracht van hun inhoud in je 
slaap tot je doordringt zonder ze te lezen”. Hij leest ze namelijk 
zelden, vanwege tijdgebrek, omdat hij ze vergeet of gewoon uit 
pure luiheid. De veelvoorkomende gewoonte van mensen om 
zich te omringen met ongelezen boeken intrigeerde hem zo dat 
hij er een werk over maakte.
 Tsundoku (2019–heden) is een serie objecten die eruit-
zien als de boeken uit Lavets eigen boekenkast, maar het niet 
zijn. In werkelijkheid zijn het enkel nagemaakte kaften op een 
houten plank. De serie is typerend voor zijn werk, dat voorname-
lijk bestaat uit nagemaakte voorwerpen die voor hem ideeën over 
leegte en luiheid representeren. Wat maakt deze begrippen zo 
interessant voor Lavet? Hij legt het me uit in een online interview.
 Lavet vertelt dat zowel zijn gebruik van de fenomenen 
leegte en luiheid in de vorm van nagemaakte voorwerpen – 
simulacra – startte op de academie. Om te spelen met 
de verwachtingen van zijn docenten vult hij in zijn derde 
jaar een ruimte met nagemaakte lege sokkels en lijsten, 
blanco kranten, punaises die niks vastprikken en een vol-
ledige white cube op schragen, ook leeg. In eerste instantie lijkt 
de ruimte dus geen kunst te bevatten.
 Dit gebruik van ruimte en materiaal is onder andere 
bedoeld om je te verrassen, aldus Lavet. “Waarschijnlijk is je 
eerste gedachte dat ik me er makkelijk vanaf maak met het 
tonen van een paar alledaagse readymades, maar kom je op die 
conclusie terug als duidelijk wordt dat er zich allerlei handge-
maakte objecten in de ruimte bevinden waar veel tijd en aan-
dacht aan is besteed.”      
 Wie de tijd neemt om de werken goed te bekijken, 
wordt beloond met mooie details. Op die manier kan Lavet met 
kleine voorwerpen toch een grote impact maken. Het zet je op 
scherp en maakt je bewuster van de ruimte. Dat wil zeggen, 
het maakt je vooral bewust van de ruimte die leeg is gebleven: 
de plek op de sokkel waar normaal gesproken een kunstwerk 
zou staan, de ruimte in de lijst waar een werk hoort te hangen, 
of de ruimte tussen de kaft van een boek waar je bladzijden vol 
tekst verwacht. Leegte dus, maar wat is het precieze verband 
met luiheid?
 Eén antwoord is volgens mij de suggestie. Lavet sugge-
reert dat hij “zo min mogelijk doet” door te werken met simu-
lacra. En hij suggereert dat hij niks heeft geproduceerd door 
elementen weg te laten die je verwacht te zien in een tentoon-
stelling. In feite is het tegenovergestelde waar. Zijn keuze om 
voorwerpen na te maken in plaats van readymades te gebruiken 
is natuurlijk allesbehalve lui.
 De suggestie geven dat hij zo min mogelijk doet is niet 
de enige manier waarop luiheid in zijn werk terugkomt. Het 
werk The Real Truth of Mankind (2018–doorlopend), een serie 

titelkaartjes van synthetisch gips, gaat direct over een activiteit 
die wordt geassocieerd met luiheid. Het zijn namelijk titelkaart-
jes van kunstwerken die slapende figuren verbeelden, zoals  
Le rêve van Henri Matisse uit 1935. 
 Als het gaat om slapen is de associatie met luiheid al snel 
gemaakt, terwijl de hersenen dan juist erg actief zijn en dromen 
essentieel is voor ons dagelijks functioneren. Lavet suggereert 
opnieuw een logisch verband met luiheid dat, bij nader inzien, 
niet per se logisch is. Met die suggestie zoekt hij het spannings-
veld op tussen luiheid en productiviteit om te tornen aan ons 
begrip van luiheid.
 The Real Truth of Mankind verwijst naar een tekst uit 
1921 van Kazimir Malevitsj, die daarmee ook wilde tornen aan 
ons begrip van luiheid. In de tekst verdedigt Malevitsj de stelling 
dat luiheid verre van de moeder van alle ondeugden is, zoals 
zowel het socialisme als het kapitalisme beweren, maar juist de 
moeder van het leven. Volgens Malevitsj is het niet schoonheid 
die de wereld zal redden, maar luiheid. Hij uit met deze tekst kri-
tiek op grote gebaren in de kunst, waarvan de productie vraagt 
om veel materiaal en machines.
 Dat redden van de wereld, in de tekst van Malevitsj 
figuurlijk bedoeld, krijgt in de context van het werk van Lavet 
een letterlijke, ecologische betekenis: “De verheerlijking van 
productiviteit leidt tot de uitsluiting van mensen die langer 

nadenken voordat ze tot actie overgaan, of simpelweg 
langzamer zijn dan hun medemens, terwijl we weten dat 
massaproductie de wereld schaadt. Het zou beter zijn 
om traagheid en luiheid te waarderen in plaats van snel-

heid en groei.” 
 Met zijn werk wil Lavet niet alleen met zo min mogelijk 
materiaal een zo groot mogelijke impact maken op de bezoeker, 
maar ook op de aarde, in positieve zin. “Het zo min mogelijk 
doen, wordt een ecologisch gebaar”, stelt Lavet. Het is een 
gebaar waarvan ik hoop dat we het vaker gaan zien, zowel in de 
kunst als daarbuiten.

Het kwam vaak voor dat schepen voor Pampus lagen. Ze lagen 
dan een tijd stil, wachtend tot het vloed werd en ze het fortei-
land in het IJmeer konden passeren. Ook wij wachten op de 
vloed van postpandemische tijden. Het sluipende en afwach-
tende gevoel trekt inmiddels al bijna een jaar aan alle mensen 
op deze planeet. Wachtend op de normale alledag. Ook de cul-
turele sector moet zich er geduldig bij neerleggen. De pande-
mie zet gestaag voort, de vaccins zijn in de running en er staat 
een hoopvolle belofte uit naar de tijd van kunstzinnige reuring. 
Wat betekent deze tijd voor de creativiteit van kunstenaars en 
culturele werkers? 

Tubelight kondigde de open call van dit nummer aan met het 
thema luiheid, geïllustreerd door een zwart-wit foto uit de serie 
Artist at Work (1978) van de Kroatische kunstenaar Mladen 
Stilinović. In dit zelfportret legde de inmiddels overleden kun-
stenaar zichzelf vast in een serie zwart-wit foto’s. In plaats van 
in een atelier, waar je een ‘artist at work’ zou verwachten, laat 
hij zichzelf zien in bed in verschillende staten van schijnbare 
slaap en waakzaamheid. Op sommige beelden lijkt hij te doeze-
len, terwijl hij op andere beelden met open ogen naar het pla-
fond ligt te staren of voor zich uit kijkt. Zijn eigen aanwezigheid 
staat centraal. 
 Stilinović beschouwde luiheid als een vorm van politiek 
verzet en tegelijkertijd als een methode om autonomie in kunst 
te bereiken. Niet-activiteit beschouwde hij juist als een vrucht-
bare staat om tot onafhankelijke creativiteit te komen. Als het 
dus aan Stilinović lag schept deze periode, waarin we weinig 
afleiding kennen, waarin de een meer dan de ander ‘zit te luilak-
ken’ en we ons verplicht distantiëren, misschien wel de perfecte 
voorwaarden voor kunst. 
 Bijna twintig jaar na Artist at Work schreef Stilinović 
samen met de kunstenaar Vlado Martek in 1993 het korte mani-
fest The Praise of Laziness. De tekst weerspiegelt Stilinović' werk 
uit 1978 waarin de deugden van luiheid worden geprezen en 
wordt verklaard dat ‘er geen kunst is zonder luiheid’:
 

‘Laziness is the absence of movement and thought, just 
dumb time – total amnesia. It is also indifference, staring 
at nothing, non-activity, impotence. It is sheer stupidity, a 
time of pain, futile concentration. Those virtues of laziness 
are important factors in art. Knowing about laziness is not 
enough, it must be practiced and perfected.’

Artist at Work zag Stilinović als de verbeelding van pro-
test ten opzichte van enerzijds de socialistische arbeider-

scultuur en anderzijds de productie-obsessie van het westerse 
kapitalisme. Met zijn luiheid probeerde hij de onaantastbare 
arbeiderscultuur in voormalig Joegoslavië te ‘de-symboliseren’. 
Met anarchistische en cynische rebellie wilde hij het socialisme 
bespotten. De Berlijnse Muur was opgeheven, Joegoslavië was 
uiteengevallen en er volgde een periode waarin Stilinović regel-
matig exposeerde in het Westen. Voor zijn manifest constateerde 
hij in niet geheel bescheiden toon:

‘Artists in the West are not lazy and therefore are not 
artists but rather producers of something…. Their involve-
ment with matters of no importance, such as production, 
promotion, gallery system, museum system, competition 
system (who is first), their preoccupation with objects, all 
that drives them away from laziness, from art.’

In Stilinović’ opzicht zouden we het voor pampus liggen dus kun-
nen omarmen. Ik geef hem geen ongelijk. Tijd leerden we op een 
nieuwe manier kennen. De Tozo (1, 2, 3) bracht een zekere rust 
met zich mee. Er is genoeg tijd geweest om nieuwe en duurzame 
plannen te maken. Maar bewerkstelligt deze periode nou eigenlijk 
deze beoogde niet-activiteit? Het kán de cultuursector ten goede 
komen, maar we staan in conflict met het vooruitzicht. Het prikje 
komt eraan, en we kijken smachtend uit naar het passeren van deze 
periode, wetende dat de kunstsector compleet losbarst zodra het 
weer kan. Je simpelweg erbij neerleggen is daarom alweer passé, 
want zodra de vloed begint te stromen zitten we er weer middenin. 

LUIHEID ALS 
ECOLOGISCH GEBAAR

Alexandre Lavet wordt vertegenwoordigd door galerie Dürst 
Britt & Mayhew in Den Haag. Een solotentoonstelling met Lavet 
staat gepland voor dit najaar. Momenteel is zijn werk te zien 
in de groepstentoonstelling When in Doubt, Go to a Museum,  
in het stadsmuseum van Ljubljana. 
 
Veerle Driessen is freelance curator en adviseert gemeentes, 
instellingen en bedrijven over hun culturele strategie bij 
Noha.nu. VÓÓR 
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Annosh Urbanke schrijft, cureert, werkt aan eigen artistieke 
projecten en is werkzaam op het gebied van publiciteit en 
communicatie bij Valiz.
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Word jij omringd door boeken die je nooit hebt gelezen? Dan 
ben je niet de enige. De Japanners hebben er zelfs een term 
voor: ‘Tsundoku’ (積 ん 読 ). Een woord dat de twee Japanse 
fenomenen ‘tsunde-oku’ (積んでおく, het opstapelen van dingen 
voor later), en ‘dokusho’ (読 書, boeken lezen) combineert. De 
Franse, in Brussel woonachtige kunstenaar Alexandre Lavet 
omringt zichzelf met boeken omdat die hem inspireren. Hij 
houdt naar eigen zeggen van “de kinderlijke overtuiging dat      
boeken je in een goede stemming brengen alleen maar omdat je 
in het bijzijn ervan leeft, omdat de kracht van hun inhoud in je 
slaap tot je doordringt zonder ze te lezen”. Hij leest ze namelijk 
zelden, vanwege tijdgebrek, omdat hij ze vergeet of gewoon uit 
pure luiheid. De veelvoorkomende gewoonte van mensen om 
zich te omringen met ongelezen boeken intrigeerde hem zo dat 
hij er een werk over maakte.
 Tsundoku (2019–heden) is een serie objecten die eruit-
zien als de boeken uit Lavets eigen boekenkast, maar het niet 
zijn. In werkelijkheid zijn het enkel nagemaakte kaften op een 
houten plank. De serie is typerend voor zijn werk, dat voorname-
lijk bestaat uit nagemaakte voorwerpen die voor hem ideeën over 
leegte en luiheid representeren. Wat maakt deze begrippen zo 
interessant voor Lavet? Hij legt het me uit in een online interview.
 Lavet vertelt dat zowel zijn gebruik van de fenomenen 
leegte en luiheid in de vorm van nagemaakte voorwerpen – 
simulacra – startte op de academie. Om te spelen met 
de verwachtingen van zijn docenten vult hij in zijn derde 
jaar een ruimte met nagemaakte lege sokkels en lijsten, 
blanco kranten, punaises die niks vastprikken en een vol-
ledige white cube op schragen, ook leeg. In eerste instantie lijkt 
de ruimte dus geen kunst te bevatten.
 Dit gebruik van ruimte en materiaal is onder andere 
bedoeld om je te verrassen, aldus Lavet. “Waarschijnlijk is je 
eerste gedachte dat ik me er makkelijk vanaf maak met het 
tonen van een paar alledaagse readymades, maar kom je op die 
conclusie terug als duidelijk wordt dat er zich allerlei handge-
maakte objecten in de ruimte bevinden waar veel tijd en aan-
dacht aan is besteed.”      
 Wie de tijd neemt om de werken goed te bekijken, 
wordt beloond met mooie details. Op die manier kan Lavet met 
kleine voorwerpen toch een grote impact maken. Het zet je op 
scherp en maakt je bewuster van de ruimte. Dat wil zeggen, 
het maakt je vooral bewust van de ruimte die leeg is gebleven: 
de plek op de sokkel waar normaal gesproken een kunstwerk 
zou staan, de ruimte in de lijst waar een werk hoort te hangen, 
of de ruimte tussen de kaft van een boek waar je bladzijden vol 
tekst verwacht. Leegte dus, maar wat is het precieze verband 
met luiheid?
 Eén antwoord is volgens mij de suggestie. Lavet sugge-
reert dat hij “zo min mogelijk doet” door te werken met simu-
lacra. En hij suggereert dat hij niks heeft geproduceerd door 
elementen weg te laten die je verwacht te zien in een tentoon-
stelling. In feite is het tegenovergestelde waar. Zijn keuze om 
voorwerpen na te maken in plaats van readymades te gebruiken 
is natuurlijk allesbehalve lui.
 De suggestie geven dat hij zo min mogelijk doet is niet 
de enige manier waarop luiheid in zijn werk terugkomt. Het 
werk The Real Truth of Mankind (2018–doorlopend), een serie 

titelkaartjes van synthetisch gips, gaat direct over een activiteit 
die wordt geassocieerd met luiheid. Het zijn namelijk titelkaart-
jes van kunstwerken die slapende figuren verbeelden, zoals  
Le rêve van Henri Matisse uit 1935. 
 Als het gaat om slapen is de associatie met luiheid al snel 
gemaakt, terwijl de hersenen dan juist erg actief zijn en dromen 
essentieel is voor ons dagelijks functioneren. Lavet suggereert 
opnieuw een logisch verband met luiheid dat, bij nader inzien, 
niet per se logisch is. Met die suggestie zoekt hij het spannings-
veld op tussen luiheid en productiviteit om te tornen aan ons 
begrip van luiheid.
 The Real Truth of Mankind verwijst naar een tekst uit 
1921 van Kazimir Malevitsj, die daarmee ook wilde tornen aan 
ons begrip van luiheid. In de tekst verdedigt Malevitsj de stelling 
dat luiheid verre van de moeder van alle ondeugden is, zoals 
zowel het socialisme als het kapitalisme beweren, maar juist de 
moeder van het leven. Volgens Malevitsj is het niet schoonheid 
die de wereld zal redden, maar luiheid. Hij uit met deze tekst kri-
tiek op grote gebaren in de kunst, waarvan de productie vraagt 
om veel materiaal en machines.
 Dat redden van de wereld, in de tekst van Malevitsj 
figuurlijk bedoeld, krijgt in de context van het werk van Lavet 
een letterlijke, ecologische betekenis: “De verheerlijking van 
productiviteit leidt tot de uitsluiting van mensen die langer 

nadenken voordat ze tot actie overgaan, of simpelweg 
langzamer zijn dan hun medemens, terwijl we weten dat 
massaproductie de wereld schaadt. Het zou beter zijn 
om traagheid en luiheid te waarderen in plaats van snel-

heid en groei.” 
 Met zijn werk wil Lavet niet alleen met zo min mogelijk 
materiaal een zo groot mogelijke impact maken op de bezoeker, 
maar ook op de aarde, in positieve zin. “Het zo min mogelijk 
doen, wordt een ecologisch gebaar”, stelt Lavet. Het is een 
gebaar waarvan ik hoop dat we het vaker gaan zien, zowel in de 
kunst als daarbuiten.

Het kwam vaak voor dat schepen voor Pampus lagen. Ze lagen 
dan een tijd stil, wachtend tot het vloed werd en ze het fortei-
land in het IJmeer konden passeren. Ook wij wachten op de 
vloed van postpandemische tijden. Het sluipende en afwach-
tende gevoel trekt inmiddels al bijna een jaar aan alle mensen 
op deze planeet. Wachtend op de normale alledag. Ook de cul-
turele sector moet zich er geduldig bij neerleggen. De pande-
mie zet gestaag voort, de vaccins zijn in de running en er staat 
een hoopvolle belofte uit naar de tijd van kunstzinnige reuring. 
Wat betekent deze tijd voor de creativiteit van kunstenaars en 
culturele werkers? 

Tubelight kondigde de open call van dit nummer aan met het 
thema luiheid, geïllustreerd door een zwart-wit foto uit de serie 
Artist at Work (1978) van de Kroatische kunstenaar Mladen 
Stilinović. In dit zelfportret legde de inmiddels overleden kun-
stenaar zichzelf vast in een serie zwart-wit foto’s. In plaats van 
in een atelier, waar je een ‘artist at work’ zou verwachten, laat 
hij zichzelf zien in bed in verschillende staten van schijnbare 
slaap en waakzaamheid. Op sommige beelden lijkt hij te doeze-
len, terwijl hij op andere beelden met open ogen naar het pla-
fond ligt te staren of voor zich uit kijkt. Zijn eigen aanwezigheid 
staat centraal. 
 Stilinović beschouwde luiheid als een vorm van politiek 
verzet en tegelijkertijd als een methode om autonomie in kunst 
te bereiken. Niet-activiteit beschouwde hij juist als een vrucht-
bare staat om tot onafhankelijke creativiteit te komen. Als het 
dus aan Stilinović lag schept deze periode, waarin we weinig 
afleiding kennen, waarin de een meer dan de ander ‘zit te luilak-
ken’ en we ons verplicht distantiëren, misschien wel de perfecte 
voorwaarden voor kunst. 
 Bijna twintig jaar na Artist at Work schreef Stilinović 
samen met de kunstenaar Vlado Martek in 1993 het korte mani-
fest The Praise of Laziness. De tekst weerspiegelt Stilinović' werk 
uit 1978 waarin de deugden van luiheid worden geprezen en 
wordt verklaard dat ‘er geen kunst is zonder luiheid’:
 

‘Laziness is the absence of movement and thought, just 
dumb time – total amnesia. It is also indifference, staring 
at nothing, non-activity, impotence. It is sheer stupidity, a 
time of pain, futile concentration. Those virtues of laziness 
are important factors in art. Knowing about laziness is not 
enough, it must be practiced and perfected.’

Artist at Work zag Stilinović als de verbeelding van pro-
test ten opzichte van enerzijds de socialistische arbeider-

scultuur en anderzijds de productie-obsessie van het westerse 
kapitalisme. Met zijn luiheid probeerde hij de onaantastbare 
arbeiderscultuur in voormalig Joegoslavië te ‘de-symboliseren’. 
Met anarchistische en cynische rebellie wilde hij het socialisme 
bespotten. De Berlijnse Muur was opgeheven, Joegoslavië was 
uiteengevallen en er volgde een periode waarin Stilinović regel-
matig exposeerde in het Westen. Voor zijn manifest constateerde 
hij in niet geheel bescheiden toon:

‘Artists in the West are not lazy and therefore are not 
artists but rather producers of something…. Their involve-
ment with matters of no importance, such as production, 
promotion, gallery system, museum system, competition 
system (who is first), their preoccupation with objects, all 
that drives them away from laziness, from art.’

In Stilinović’ opzicht zouden we het voor pampus liggen dus kun-
nen omarmen. Ik geef hem geen ongelijk. Tijd leerden we op een 
nieuwe manier kennen. De Tozo (1, 2, 3) bracht een zekere rust 
met zich mee. Er is genoeg tijd geweest om nieuwe en duurzame 
plannen te maken. Maar bewerkstelligt deze periode nou eigenlijk 
deze beoogde niet-activiteit? Het kán de cultuursector ten goede 
komen, maar we staan in conflict met het vooruitzicht. Het prikje 
komt eraan, en we kijken smachtend uit naar het passeren van deze 
periode, wetende dat de kunstsector compleet losbarst zodra het 
weer kan. Je simpelweg erbij neerleggen is daarom alweer passé, 
want zodra de vloed begint te stromen zitten we er weer middenin. 

LUIHEID ALS 
ECOLOGISCH GEBAAR

Alexandre Lavet wordt vertegenwoordigd door galerie Dürst 
Britt & Mayhew in Den Haag. Een solotentoonstelling met Lavet 
staat gepland voor dit najaar. Momenteel is zijn werk te zien 
in de groepstentoonstelling When in Doubt, Go to a Museum,  
in het stadsmuseum van Ljubljana. 
 
Veerle Driessen is freelance curator en adviseert gemeentes, 
instellingen en bedrijven over hun culturele strategie bij 
Noha.nu. VÓÓR 

PAMPUS

Annosh 
Urbanke

Annosh Urbanke schrijft, cureert, werkt aan eigen artistieke 
projecten en is werkzaam op het gebied van publiciteit en 
communicatie bij Valiz.

Veerle 
Driessen
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