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How Rest the Brave
In een maatschappij die zich richt op het optimaliseren en 
commercialiseren van al onze wakkere momenten, rijzen 
vragen over de mogelijkheid om weerstand te bieden aan 
de groeiende eisen van het kapitaal. De groepstentoons-
telling How Rest the Brave steekt een spaak in het wiel van 
de slopende productiviteitscultuur en zet vraagtekens bij 
haar excessen. 
  Welke aspecten van het dagelijkse leven bieden 
radicale mogelijkheden om te ontsnappen aan de schaduw 
van geoptimaliseerde productiviteit? Wat betekent het om 
niets te doen? Hoe is er om te gaan met de behoefte aan 
rust? Welke waarde kent het onproductieve lichaam?
  Het luie protest. De vreedzame weigering. 
De#werken in deze tentoonstelling mijmeren over de 
radicale potentie van dromen en slapen binnen de gepoli-
tiseerde en georganiseerde, lineaire tijd. Ze navigeren door 
de politieke dynamiek die definieert welk lichaam zich kan 
veroorloven te rusten en welk niet. Ze onderzoeken hoe 
door zowel historische als culturele conditionering elk 
rustend lichaam anders wordt geïnterpreteerd en gelezen. 
 De negen kunstenaars in How Rest the Brave vertel-
len hoe rust wordt gebruikt als een vorm van verzet tegen 
de groeiende winstmaatschappij die met de minuut onge-
lijker wordt. De#verbluffende, onvoorstelbare realiteit is dat 
er niets van kapitalistische waarde kan worden onttrokken 
aan rust, dromen, slapen en dutten. Deze tentoons telling 
nodigt je uit om weg te dromen en stil te staan bij de 
waarden en grenzen van zogenaamd verloren tijd.
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Helen Cammock

Helen Cammock werkt met film, fotografie, 
drukwerk, tekst en performance om verhalen of 
gebeurtenissen met een sociale achtergrond tot 
uitdrukking te brengen. Centraal in haar werk 
staat de stem: wie spreekt namens wie en welke 
voorwaarden worden gesteld? De platgetreden 
paden rond zwarte identiteit, vrouwelijkheid, 
rijkdom, macht, armoede en kwetsbaarheid 
worden bevraagd maar ook haar eigen geluid 
weerklinkt in de verhalen die ze onderzoekt: 
Cammock maakt gebruik van haar persoonlijke 
verhaal dat ze koppelt aan historische momenten 
van onderdrukking en verzet. 
 Gefragmenteerde, niet-lineaire 
vertellingen kenmerken haar praktijk. 
Meervoudige en gelaagde narratieven die de 
cyclische aard van de geschiedenis blootleggen 
ontstaan op een ongedwongen manier wanneer 
haar werk sprongen maakt tussen verschillende 
plaatsen, tijden en contexten. Cammock dwingt 
de toeschouwer tot het erkennen van complexe 
mondiale verhoudingen en de onlosmakelijke 
band tussen individu en samenleving. 
#
Luistertips Helen:#
Nina Simone, ‘I wish I knew how it feels to be#free’
Nina Simone, ‘Backlash Blues’
Jessie Norman, ‘Dido’s Lament’#
Mariana Flores, ‘Che sui può fare’

They Call It Idlewild, 2020

Cammock’s film They Call 
It Idlewild onderzoekt het 
begrip nietsdoen, de politiek 
van luiheid, en doelloosheid 
als een voorrecht, in een 
neoliberale context. They 
Call It Idlewild verbeeldt 
wat het creatief, emotioneel 
en#cultureel betekent om 
niets te doen in een tijd 
waarin#vragen over de 
fysieke en emotionele kosten 
van de hyperproductiviteit 
steeds breder worden 
gesteld. De#film maakt 
daarbij gebruik van visuele 
en poëtische referenties van 
schrijvers zoals Audre Lorde, 
Mary Oliver, James Joyce 
en Jonathan Crary. Deze 
stemmen brengt Cammock 
in verband met verschillende 
historische periodes en 
stereotypen die gaan over 
vrouwelijkheid, macht of zwart 
zijn. Zoals in het lied “Lazy 
Bones” van Johnny Mercer, 
dat Cammock zelf zingt in 
de film. They Call it Idlewild 
vraagt zich af: wie mág er 
lui#zijn?
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Danilo Correale

Arbeid, vrije tijd en slaap zijn grote thema’s in het 
werk van Danilo Correale evenals de politiek van 
tijd en de complexiteit van cultuur waarbinnen 
transparantie en context nauwelijks te bespeuren 
zijn. Het werk dat hij maakt en het onderzoek dat 
hij doet leggen de klemtoon op de rol en impact 
van technologie op het menselijk lichaam en ons 
werkend bestaan.
  Het werk van Correale vindt zijn wortels 
in uitgebreide economische, politieke of 
antropologische studies over consumptie en 
informatieverwerking. Hij werkt vaak samen 
met specialisten in die domeinen. Volgens 
Correale biedt kunst ruimte voor analyse en 
kritiek. Hij maakt werk dat vragen stelt bij 
hedendaagse mechanismen rond de inrichting 
van de democratie, individuele vrijheid, onderwijs, 
de verdeling van welzijn en welvaart, werk en 
vrije tijd kan gekende machtsstructuren doen 
wankelen.  
 In 2018 werkte Correale samen met 
Italiaanse wetgevers en sociale activisten aan 
het werk “Free Time”. Het werk had tot doel vrije 
tijd, dat dringend veilig gesteld dient te worden, 
te laten beschermen bij UNESCO als immaterieel 
cultureel erfgoed. 

Luistertips Danilo:
William Basinski, ‘Dlp 1.1’ (Dissintegration Loops)
36,  ‘Room 5’ (The Infinity Room)
Earth, ‘Omens and Portents 1’ (The bees made honey in 

the#lion#skull)
Alvin Lucier, ‘I am Sitting in a Room’ (Alvin Lucier: Two Circles) 
#

No More Sleep No More,  
2014-2015
 
In de 4-uur durende video- 
installatie No More 
Sleep No!More horen we 
verschillende academici over 
het fenomeen slaap en de 
conditie van waakzaamheid 
in onze postmoderne tijd. 
Beiden blijven onontgonnen 
gebied binnen het 
wetenschappelijke veld 
maar leveren desal niettemin 
intrigerende theorieën op 
vanuit zowel medische als 
sociologische#hoek.
  Samen met alle 
aspecten van ons leven die 
worden opgeslokt door de 
hedendaagse neoliberale 
machine probeert No More 
Sleep No More slaap en 
waakzaamheid te plaatsen 
binnen de huidige kaders 
van de ‘chronopolitiek’ (het 
politiseren en bewapenen van 
tijd). Het presenteert daarmee 
geen antwoorden maar 
bevraagt hardop hoe nachttijd 
op methodologische wijze 
geherdefinieerd kan worden.
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Katarina Juri!i"

In haar kunst gaat Katarina Juri!i" op zoek naar 
vormen om fotografie te belichamen en naar 
de fysieke mogelijkheden van het medium. Het 
verlangen om de emotionele en fysieke connectie 
met de omgeving te herstellen staat centraal 
in haar installaties. Licht, kleur, materiaal en 
motieven geven uitdrukking aan die wens om een 
levend beeld te creëren. 
 Juri!i" ontwerpt omgevingen waarmee 
immateriële complexiteiten als licht en kleur hun 
ware en fysieke aard tonen en een vertrouwde 
ervaring opwekken. We denken, zien en leven in 
beelden. Meestal komen we ze digitaal – vandaar 
immaterieel – tegen, tegelijkertijd accepteren we 
ze als een werkelijkheid. Deze paradox vormt een 
startpunt voor het werk van Juri!i". 
#
Luistertips Katarina: 
Angelo Badalamenti, ‘Twin Peaks Soundtrack’
Valentino Bo$kovi", ‘Mala Praska’
Everly Brothers, ‘All I Have to Do is Dream’
Jeff Majors, ‘Nomad’

Dreamobile, 2021-2022
 
Voor How Rest the 
Brave maakte Juri!i" de 
installatie Dreamobile. 
Een fysieke uitvoering van 
een droomtoestand. Een 
uitnodiging om weg te 
dromen bij het alledaagse, 
te#ontspannen en jezelf 
onder te dompelen in een 
hypnotische, audiovisuele 
ervaring.
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Yoojin Lee

Hoe kunnen slaap en een slapend lichaam een 
plek van stil verzet worden? Hoe kan langzame, 
symbiotische kwetsbaarheid het tijdsinterval van 
constante productiviteit verstoren?
 Kunstenaar Yoojin Lee slaapt in 
Londen en werkt met en tussen disciplines 
zoals performance, geluid, tekst, installatie 
en video om manieren van worden en weten 
te belichamen. Zorg, verzet en verschillende 
vormen van tijd alsook de omstandigheden van 
(in)activiteit en (on)productiviteit staan centraal 
in#het werk van Lee. Een grote focus is weggelegd 
voor het denken en voelen juist gebruikmakend 
van slaap, vertraging en getalm. 
#
Luistertips Yoojin Lee: 
Hwang Byungki, ‘Sound of the Night’ (1993)
Private recording, ‘Sounds of used up, exhausted, broken 

lightbulbs’ (2013)
Giuseppe Termine, ‘MONdo_AmICO Side A’

As long as there is time to 
sleep, 2016 

In As long as there is time to 
sleep, dat gebaseerd is op de 
door Lee gemaakte publicatie 
(2016) met dezelfde titel, 
biedt elk deel een punt van 
binnenkomst in de dynamisch 
structuren van slaap. Wat 
wordt een slapend wezen 
tegen de achtergrond van een 
wereld die 24 uur verlicht 
is? Wat betekent deze staat 
van rust wanneer er geen 
tijd is om te pauzeren? Welk 
slaapliedje kan men zingen?

To sleep in a world without 
lullaby (Znamya), 2018
 
Handborduurwerk op textiel, 
reflecterend textiel, LED-buis
(Gebaseerd op hoofdstuk 6)

Who falls asleep?, 2018
 
Appliqué op deken van de 
moeder van de kunstenaar, 
risodruk (oplage van 16 + AP 3)
(gebaseerd op hoofdstuk 5)

I like to stay horizontal, 2018
 
Digitale print op kussensloop
(Gebaseerd op hoofdstuk 4)
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Ana Montiel

Kijken naar het werk van Ana Montiel is alsof 
je je#ogen opent na een dutje in het zand. 
De kleurrijke vlakken op haar canvas lijken 
voortdurend in beweging te zijn en brengen de 
toeschouwer in een halfbewustzijn. Montiels 
werk is een spirituele, droomachtige uitnodiging. 
Als kunstenaar is ze geïnteresseerd in 
conceptuele vragen over perceptie en vergelijkt 
ze de menselijke ervaring met een hyperreële 
lucide droom of een collectieve hallucinatie. 
Ook#is ze geïntrigeerd door neurowetenschappen, 
dieptepsychologie of kwantumfysica. Montiel 
beschouwt zichzelf als een “mapper of the 
unconscious”. Voor haar is een veranderde 
staat van bewustzijn een middel om verder 
te#gaan dan#wat we slechts oppervlakkig 
kunnen#waarnemen.
 
Luistertips Ana:
Dean Blunt, ‘MOLLY & AQUAFINA’
Broadcast & The Focus Group, ‘what i saw’ 
Yves Tumor, ‘Strawberry Privilege’

Relics of Us, 2021-2022

Relics of Us is een serie 
etherische, digitale 
schilderijen die mediteren 
over de grenzen van het 
menselijk bewustzijn en de 
voortdurende onzekerheid van 
de werkelijkheid waarin we 
zijn ondergedompeld. Relics 
of Us is een vervolg op “Us 
as a Poem of Delusion”, een 
site-specifieke installatie die 
Montiel in 2020 maakte voor 
de tentoonstelling ‘Resistance 
of the Sleepers’ in UCCA Dune 
Museum. De kunstwerken 
Relics of Us zijn speciaal voor 
deze tentoonstelling gemaakt 
en onderzoeken het idee van 
onze waarneming als een 
vervormde spiegel.
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Frida Orupabo

Frida Orupabo onderzoekt de zwarte beeldcultuur 
gebruikmakend van historische archieven en 
hedendaagse digitale platforms. Door een brug 
te slaan tussen beiden benadrukt ze sociale en 
politieke structuren die bepalen hoe we beelden zien 
en hoe deze structuren ons denken organiseren. 
Orupabo bouwt telkens een ander constellatie 
die elke monolithische categorisering van de 
afgebeelde personen tenietdoet. Haar collages 
verhullen op cryptische wijze verhalen over raciale 
geschiedenissen, relaties tussen familieleden, conflict 
rondom identiteit en seksualiteit. 
 De foto’s die ze vindt vertonen zwarte, 
meestal vrouwelijke beeltenissen en bieden, door hun 
gefragmenteerde uitvoering, verschillende manieren 
van lezen. Het werk bevraagt de geconditioneerde 
manier van kijken en nodigt uit deze te verwerpen 
om#ruimte te bieden aan noodzakelijke alternatieven. 
Zo spoort Orupabo de kijker aan zelf aan de slag te 
gaan en opnieuw te betekenis toe te kennen aan de 
beelden die ze maakt. 
  Orupabos werk kent zowel een fysieke 
als digitale uitvoering en wordt getoond in 
tentoonstellingsruimtes en gedistribueerd via 
dezelfde online kanalen waar ze het materiaal in 
de eerste plaats vandaan haalde. Het bevragen en 
het delen van bevindingen rondom stereotypering 
in#beeldvorming deelt ze een belangrijke en 
persoonlijke rol toe: Orupabos eigen sociale media 
maken integraal deel uit van haar oeuvre. 
#

Lying with Objects, 2020



1716

Remco Osório Lobato 

Multidisciplinair kunstenaar Remco Osório 
Lobato richtte zich lange tijd op stedenbouw, 
architectuur en meubelontwerp. In 2016 verlegt 
hij zijn focus en start met het maken van eigen 
werk als kunstenaar. Zijn relatief jonge oeuvre 
omvat grote inkttekeningen, gesneden houtwerk, 
gehamerd koper, en met de hand gestikt textiel. 
De menselijke ontstaansgeschiedenis, het 
lichaam, materiaal, taal en mythologie liggen 
daaraan ten grondslag. In deze tentoonstelling 
combineert hij zowel zijn brede, architectonische 
vaardigheden als de intimiteit van het maken, 
zoals tekenen, textielwerk en houtsnijwerk. 
#
Luistertips Remco:#
Ahmad Wali, ‘Ahesta bero’ 
Ruth Etting, ‘Close your eyes’
Arthur Rubinstein, ‘Chopin Nocturne op. 9, No 2 in E flat’

The Last Temple, 2021

The Last Temple vormt een 
autonoom architectonisch 
statement in de ruimte waarbij 
het rituele karakter van rust 
in acht wordt genomen, met 
name de handelingen van het 
lichaam, die een uitnodiging 
kunnen zijn om rust te nemen, 
in relatie tot de architectuur. 

 “Voordat we het rijk van de 
slaap betreden zijn er een 
aantal stadia die de overgang 
inleiden. Om de opisthodomos 
van rust te bereiken, moet men 
eerst langs de pronaos, de 
wachtzaal. Je ontdoet je van 
alles, je ontspant, kleedt je uit, 
je laat los, je vergeet. Je doet 
je schoenen uit, je ademt, wast 
je handen, je gezicht, je nek, je 
wordt lichter. Om de overgang 
van buiten naar binnen voort 
te zetten betreed je een brug, 
een gang als het ware, die 
je langs de verschillende 
kamers van het bewustzijn 
leidt. De architectuur van deze 
tentoonstelling helpt met zijn 
vormgeving in deze traditie. 
Suggestief in zijn opzet en 
diffuus in zijn uitvoering, 
gelijk zoals je ruimte 
ervaart in de droomwereld: 
alleen bereikbaar vanuit 
je#ooghoeken.”
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Pamela Phatsimo Sunstrum

De grootschalige installaties, schilderingen 
en stop-motion films van Pamela 
Phatsimo Sunstrum gaan over over de 
ontwikkeling van#menselijke connecties, 
grensoverschrijdende rituelen en 
transnationale identiteiten. Deze laatste 
is sterk geworteld in haar persoonlijke 
autobiografie. Ook schrijft haar kunst eigen 
mythen en sagen aan de hand van collages 
en fotografische appropriatie. De personages 
zijn tijdreizende versies van Sunstrums alter 
ego Asme. De niet-lineaire geschiedenissen 
bevatten soms tegenstrijdige verwijzingen 
naar verschillende historische werken en 
momenten in de tijd waardoor het besef 
zoek is en de kijker niet weet wat te eerst 
te#ontfutselen: het verleden, het heden of 
de#toekomst? 
#
Luistertips Pamela:#
 Floating Points, Pharoah Saunders and the#London 

Symphony Opera, ‘Movement 6’ 
 Carlos Mombelli, Kesivan Naidoo, Kyle Shepherd, 

Mbuso#Khoza, ‘Picasso’s Dove’ 
Fatima and Floating Points, ‘Cinnamon’ 

Sleeper, 2018

Sleeper neemt het schilderij “Femme 
couchée dormant” (1899) van Félix 
Edouard Vallotton als uitgangspunt. 
Hier verandert het lichaam van de 
slaper in bergen en transformeert het 
bed naar een sterrenconstellatie in de 
nachtelijke hemel. Beide voorstel lingen 
stellen tijd als westerse construct 
op de proef alsook de relativiteit in 
de waarneming van tijd, zo kunnen 
we op aarde het licht van een ster 
zien, die miljoenen jaren geleden 
gestorven is. Wanneer we Sunstrums 
werk contextualiseren binnen het 
Afrofuturisme – waarin haar werk vaak 
wordt onderzocht – kunnen we Sleeper 
interpreteren als een instrument om 
alternatieve, meer gelijkwaardige, 
toekomsten voor de zwarte 
gemeenschappen te verbeelden.

The Incense Burner, 2017

De golvende rok van een vrouw lijkt 
gemaakt te zijn uit bergen in The 
Incense Burner. Of de vrouw met het 
landschap is vergroeid of dat de bergen 
in het kledingstuk zijn geborduurd laat 
Sunstrum in het midden. Ze wil in dit 
schilderij bescheidenheid verbeelden: 
de schoonheid van deze grandioze 
landschappen als een herinnering 
aan#ons fragiele bestaan.

Polyhedra, 2016

Een montage van geometrische 
vormen, een technologische mobiel 
die draait naast een waterval van 
stromende sterren, een vrouw die 
een glinsterende kom vasthoudt, een 
vulkaanuitbarsting. Het werk refereert 
aan Tempest Anderson’s fotografie 
van vulkanische landschappen in 
de#negentiende eeuw. De natuurlijke 
en tegelijkertijd dramatische weergave 
van het landschap heeft een bepaalde 
buitenaardsheid en doen denken aan 
het achttiende-eeuwse Europese 
Romanticisme.
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Mladen Stilinovi"

De conceptuele kunst van autodidact Mladen 
Stilinovi" bekritiseert machtsstructuren en 
onderzoekt de relatie tussen kunst en arbeid. 
Stilinovi" en zijn collega’s richtten in 1975 de 
“Groep van Zes Kunstenaars” op. Een collectief 
dat kunst voor een breder publiek wilde maken 
en hen meer wenste te betrekken. Bovendien 
exposeerden ze op niet-traditionele plaatsen. 
Ze#noemden het “tentoonstellingsacties”. 
Zowel het tentoonstellingsgedeelte als de 
daaropvolgende discussie tussen de kunstenaars 
en het publiek maakten integraal deel uit van 
het#toonmoment.
  Een soortgelijke performatieve rode 
draad loopt ook door Stilinovi"’ solocarrière. 
Niet alleen in zijn acties en performances, maar 
ook in zijn tweedimensionale fotografische 
en installatiewerk ontwikkelde Stilinovi" een 
grammatica rond begrippen als geld, tijd, macht, 
pijn, werk en taal. Zijn voortdurend verzet – 
gevoed vanuit een standpunt van absurditeit 
en ironie – tegen machtsstructuren en hun 
uitvoerende systemen liggen daarbij steeds 
aan#de basis. 
#

Umjetnik radi / Artist at Work, 
1978

We zien Stilinovi" in acht 
zwartwit foto’s, liggend in zijn 
studio. Slaapt hij, mijmert hij, 
denkt hij aan nieuw werk? 
Artist at Work toont dat het 
werk van een kunstenaar 
moeilijk te kwantificeren 
is. Wat weten we over zijn 
werkproces wanneer je het 
eindresultaat ziet? Werk, 
buiten de kunsten, is een 
groot woord en onderwerp en 
in een socialistische context 
beladen met ideologie.
 
The Praise of Laziness, 1993

In zijn manifest The Praise 
of Laziness uit 1993, dat 
zijn inspiratie haalde uit het 
Russische Suprematisme 
en Constructivisme, schreef 
Stilinovi": “Het is niet genoeg 
om kennis te nemen van 
luiheid, het moet in de praktijk 
worden gebracht en tot 
perfectie worden ontwikkeld. 
Kunstenaars in het Westen 
zijn niet lui en dus niet langer 
kunstenaar. Er is geen kunst 
zonder luiheid”. 

Radim na ovom djelu od 
11.VI.1976. / I Am Working On 
These Piece since June 11th, 
1976, 1976
 
Posao je zavr"en / The Work Is 
Finished, 1978
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