TUBELIGHT #116 Recensieblad voor
hedendaagse kunst
sinds 1998
‘Laten we lui zijn in alle dingen, behalve
in het lief hebben en drinken, behalve in
het luieren.’
– Gotthold Ephraim Lessing

‘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 vertraging die de kunst ons juist biedt. Ondertussen
blijken de auteurs in staat het schrijven zelf op

(B)
VÓÓR PAMPUS
Annosh Urbanke

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.

(C)
BEHANG OM NAAR
TE STAREN
Kirsten Spruit

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

(A)
LUIHEID ALS
ECOLOGISCH GEBAAR
Veerle Driessen

(D)
LUIHEID:
HINDERNIS OF HET
HOOGST HAALBARE?
Marieke Coppens
i.s.m. Samuel
L. Jackson en
Holy Moses

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

(A)

(E)
TOT OP DE
DRAAD VERSLETEN
Chinouk Filique

(F)
OTHER WORLDS NOT
OF OUR CREATION
Hannah Kalverda &
Sophie Mak-Schram
(G)
DE INTIEME TIJD
VAN DE NACHT
Ans Mertens
VRIJPLAATS
Yoga Worm,
Priscila Fernandes

Mladen Stilinović, Artist at Work, 1978, courtesy Galerie Martin Janda, Vienna

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 daarvoor 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 fotoreeks 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.
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Alexandre Lavet, Tsundoku (serie), MDF, gesso, toner transfer, vernis, afmetingen variabel, 2019

(B)
Alexandre Lavet, The Real Truth of Mankind (serie), synthetisch gips
en toner transfer, afmetingen variabel, 2018-doorlopend

Annosh
LUIHEID ALS
Urbanke
ECOLOGISCH GEBAAR
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 eruitzien 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 voornamelijk 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 voor werpen –
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 volledige 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 handgemaakte objecten in de ruimte bevinden waar veel tijd en aandacht 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
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Real Truth of Mankind (2018–doorlopend), een serie

Tubelight kondigde de open call van dit nummer aan met het
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Britt & Mayhew in Den Haag. Een solotentoonstelling met Lavet
staat gepland voor dit najaar. Momenteel is zijn werk te zien
in
de groepstentoonstelling
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‘Artists
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and therefore
are not
in het stadsmuseum van Ljubljana.

artists but rather producers of something…. Their involve-
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Driessen
is freelance
curator en adviseert
gemeentes,
ment with
matters
of no importance,
such as production,
instellingen en bedrijven over hun culturele strategie bij
promotion, gallery system, museum system, competition
Noha.nu.

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 kunnen 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.

Veerle
Driessen

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

