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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, nietlineaire 
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,  
20142015
 
In de 4uur 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 Juričić

In haar kunst gaat Katarina Juričić 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. 
 Juričić 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 Juričić. 
 
Luistertips Katarina: 
Angelo Badalamenti, ‘Twin Peaks Soundtrack’
Valentino Bošković, ‘Mala Praska’
Everly Brothers, ‘All I Have to Do is Dream’
Jeff Majors, ‘Nomad’

Dreamobile, 20212022
 
Voor How Rest the 
Brave maakte Juričić 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, LEDbuis
(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, 20212022

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 
sitespecifieke 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
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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 stopmotion 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 nietlineaire 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 achttiendeeeuwse Europese 
Romanticisme.
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Mladen Stilinović

De conceptuele kunst van autodidact Mladen 
Stilinović bekritiseert machtsstructuren en 
onderzoekt de relatie tussen kunst en arbeid. 
Stilinović 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 niettraditionele 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 Stilinović’ solocarrière. 
Niet alleen in zijn acties en performances, maar 
ook in zijn tweedimensionale fotografische 
en installatiewerk ontwikkelde Stilinović 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 Stilinović 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 
Stilinović: “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 završen / The Work Is 
Finished, 1978
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Mladen Stilinović

The conceptual art of self-taught Mladen 
Stilinović critiques power structures and explores 
the relationship between art and labour. Stilinović 
and his colleagues founded ‘The Group of Six 
Artists’ in 1975 with the aim of making art 
accessible to a wider audience and involving 
them in their work. The collective exhibited in 
non-traditional locations such as public squares 
where their work could take on the form of 
‘exhibition-actions’. Both the exhibition part and 
the subsequent discussions between the artists 
and the public were integral parts of the work.
  A similar performative thread also runs 
through Stilinović’s solo career. Not only in his 
actions and performances, but also in his two-
dimensional photographic and installation work, 
Stilinović developed a grammar around notions 
of money, time, power, pain, work, and language. 
His constant resistance – nurtured by a position 
of absurdity and irony – to power structures 
and their executive systems are always at the 
heart of his work.
 
 

Umjetnik radi / Artist at Work, 
1978

Eight black and white photo-
graphs show Stilinović lying 
in his studio. Is he sleeping, 
musing, or thinking about 
new work? The Artist at Work 
is all about the fact that an 
artist’s work is difficult to 
quantify. What do we know 
about his work process 
when we see it displayed? 
Outside of the arts, labour 
is a big concept and subject 
in an ideologically charged 
socialist context.
 
The Praise of Laziness, 1993

In his 1993 manifesto 
The Praise of Laziness, 
which is inspired by 
Russian Suprematism and 
Constructivism, Stilinović 
wrote: “It is not enough to 
know about laziness, it has 
to be practiced and made 
perfect. Artists in the West 
are not lazy and so they are 
no longer artists... There is 
no art without laziness.”
 
Radim na ovom djelu od 
11.VI.1976. / I Have Been 
Working on this Work Since 
June 11th, 1976

Posao je završen / The Work 
Is Finished, 1978
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Pamela Phatsimo Sunstrum

Pamela Phatsimo Sunstrum’s large-scale 
installations, paintings, and stop-motion 
films deal with the development of human 
connections, cross-border rituals, and 
transnational identities. The latter is strongly 
rooted in her personal autobiography: she 
writes her own myths and sagas with her 
paintings. The characters are time-traveling 
versions of Sunstrum herself, and the 
histories are not linear. Her work contains, 
sometimes contradictory, references to 
different moments in time, resulting in a 
loss of awareness that makes the viewer 
unsure of what to take in first: the past, 
the present, or the future?
 
Listening tips 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 took the painting Femme 
couchée dormant (1899) by Félix Edouard 
Vallotton as its point of departure. 
The sleeper’s body transforms into 
mountains, and the bed resembles a 
constellation of stars in the night sky. 
The representation of the starry night 
and the universe challenges the idea 
of linear time as a Western construct 
and puts the perception of time into 
perspective as on Earth, for example, 
we are able to see the light of a star 
that may have died millions of years 
ago. If we contextualize Sunstrum’s 
work within the context of Afrofuturism 
– in which her work is often explored 
– we can interpret the act of sleeping 
as a means of imagining alternative, 
more egalitarian, futures for black 
communities.  

The Incense Burner

In The Incense Burner a woman’s 
flowing skirt appears to have been 
made of mountains. Sunstrum wants 
it to be ambiguous whether the 
woman has grown into the landscape 
or whether the mountains have been 
embroidered into the garment. There 
is something about a mountain and 
our bodily experience of it that makes 
us understand how small we are. 
The beauty of these epic landscapes is a 
reminder of our fragile existence.

Polyhedra, 2016

A montage of geometric shapes, 
a technological mobile spinning next to 
a cascade of streaming stars, a woman 
holding a glittering bowl, a volcanic 
eruption. The work refers to Tempest 
Anderson’s photography of volcanic 
landscapes in the nineteenth century. 
The natural and at the same time 
dramatic depiction of the landscape 
has a certain otherworldliness and 
is reminiscent of eighteenth-century 
European Romanticism.
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Remco Osório Lobato 

For a long time, multidisciplinary artist Remco 
Osório Lobato focused on urban planning, 
architecture, and furniture design. In 2016 
he shifted his focus and started working as 
an autonomous artist. His relatively young body 
of work includes large ink drawings, carved 
woodwork, hammered copper, and hand-
stitched textiles. Human origins, the body, 
material, language, and mythology underlie 
his work. In this exhibition he combines his 
broad, architectural skills with the intimacy 
of making things like drawings, textile works, 
and woodcarvings. 
 
Listening tips 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 constitutes 
an autonomous architectural 
statement in space that 
observes the ritual nature of 
rest, particularly the actions 
of the body – which may 
invite rest – in relation to 
architecture. 

 “Before we enter the realm 
of sleep, there are a number 
of stages that introduce 
the transition. To reach 
the opisthodomos of rest, 
one must first enter the 
pronaos, the waiting room. 
You get rid of everything, 
you relax, you undress, you 
unload yourself, you let go, 
you forget. You take off your 
shoes, you breathe, you wash 
your hands, your face, your 
neck, you become lighter. 
To continue the transition from 
outside to inside, you walk 
over a bridge into a corridor, 
which takes you further 
through the different rooms 
of the consciousness. The 
architecture of this exhibition 
represents such a corridor. 
Suggestive in its conception 
and diffuse in its execution, 
just as you experience space 
or environment in a dream 
world where reality lurks: only 
accessible through the corner 
of your eye.”
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Frida Orupabo

In her work, Frida Orupabo explores Black visual 
culture using historical archives and contemporary 
digital platforms. By bridging both, she highlights 
social and political structures that determine how 
we see images and how these structures organize 
our thinking. With every artwork, Orupabo builds a 
different constellation that negates any monolithic 
categorization of those being depicted. Her collages 
cryptically conceal stories of race, family and heritage, 
gender, sexuality, violence, and identity.
 The photographs she finds show Black, 
predominantly female-bodied figures and, through 
their fragmented execution, are open for various ways 
of interpretation. The work questions our conditioned 
way of seeing and invites the viewer to unlearn in 
order to provide space for necessary alternatives. In 
this way, Orupabo encourages her audience to take 
a fresh look, engaging them in her work in order to 
re-read and assign new meaning to the images she 
creates. 
  Orupabo’s work is expressed both physically 
and digitally and shown in exhibition spaces, but also 
distributed through the same online channels from 
which she obtained the material in the first place. An 
important role is assigned to the way in which she 
questions image formation: Orupabo’s own social 
media accounts are an integral part of her oeuvre. 
 

Lying with Objects, 2020
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Ana Montiel

Watching Ana Montiel’s work is like opening 
your eyes after a nap in the sand. The colourful 
surfaces on her canvases seem to be in motion 
and bring the viewer into a state of semi-
consciousness. Montiel’s work is a spiritual, 
dreamlike invitation. As an artist, Montiel is 
interested in conceptual questionings regarding 
perception. Comparing the human experience 
to a hyperreal lucid dream or a collective 
hallucination generated by our intrinsic 
phenomenological programming. Intrigued by 
neuroscience, depth psychology, and quantum 
physics, she considers herself a ‘mapper of the 
unconscious’. For Montiel, an altered state of 
consciousness is a means to go beyond what 
we can perceive superficially.
 
Listening tips 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 a series of 
ethereal, digital paintings that 
meditate between the limits 
of human consciousness and 
the constant uncertainty of the 
agreed reality in which we are 
immersed. Relics of Us is part 
of Us as a Poem of Delusion, a 
site-specific installation that 
Montiel created in 2020 for 
the exhibition Resistance of 
the Sleepers at UCCA Dune 
Art Museum in Qinhuangdao, 
China. Relics of Us artworks 
displayed at Nest have been 
produced specially for this 
exhibition and explore the 
idea of our perception as a 
distorted mirror.
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Yoojin Lee

Yoojin Lee works across and in-between 
performance, sound, text, installation, and 
video to embody ways of becoming and 
knowing through care, resistance, and 
multiple temporalities. Her work engages with 
conditions of (in)activity and (un)productivity; 
particularly by thinking/feeling through sleep, 
sloth, and slowness. How can sleep and a 
sleeping body become a site of quiet resistance? 
How can slow, symbiotic tenderness disrupt 
the timescape of linear and constant output? 
She sleeps in London. 
 
Listening tips 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, which is based 
on the publication with the 
same title, each element 
offers a point of entry into the 
fluctuating textures of sleep. 
What does a sleeping being 
become against the backdrop 
of a world that is lit 24 hours 
a day? What does this state 
of repose mean when there is 
no time to pause? What lullaby 
can one sing?

To sleep in a world without 
lullaby (Znamya)

Hand embroidery on textile, 
reflective textile, LED tube
(Based on chapter 6)

Who falls asleep?

Appliqué on blanket from 
the artist’s mother, riso print 
(edition of 16 + AP 3)
(Based on chapter 5)

I like to stay horizontal
Digital print on pillowcase
(Based on chapter 4)
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Katarina Juričić

In her art, Katarina Juričić searches for ways to 
embody photography while exploring the physical 
possibilities of the medium. The desire to restore 
the emotional and physical connection to the 
environment is central to her installations. Light, 
colour, material and motifs express this desire to 
expand into the space and create a living image. 
 Juričić designs various environments 
through which intangible complexities such as 
light and colour reveal their true and physical 
nature and generate a familiar experience. 
We think, see, and live in images. Mostly we 
encounter them digitally – hence immaterial –, 
but at the same time we accept them as a reality. 
This paradox is a starting point for Juričić’s work. 
 
Listening tips Katarina: 
Angelo Badalamenti, ‘Twin Peaks Soundtrack’
Valentino Bošković, ‘Mala Praska’
Everly Brothers, ‘All I Have to Do is Dream’
Jeff Majors, ‘Nomad’

Dreamobile, 2021–2022
 
For How Rest the Brave 
Juričić created the installation 
Dreamobile: a living image of 
a dream state, an invitation 
to dream away from the 
mundane and to relax and 
immerse yourself in a hypnotic 
audio-visual spectacle.
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Danilo Correale

Labour, leisure, and sleep are major themes in 
Danilo Correale’s work, as well as the politics 
of time and the complexity of cultural systems 
in which transparency and context are hardly 
detectable. His work and research emphasize the 
role and impact of technology and its relationship 
with working life and the human body.
  Correale’s work finds its roots in 
extensive economic, political, and anthropological 
studies regarding consumption and information 
processing. He often carries out work in 
collaboration with specialists in those fields. 
According to Correale, art provides a space 
for analysis and critique. Work questioning 
contemporary mechanisms around the 
organization of democracy, individual freedom, 
education, the distribution of welfare and 
prosperity, work, and leisure have the ability 
to challenge the foundations of known power 
structures.
 In 2018, Correale collaborated with Italian 
legislators and social activists to create the work 
Free Time. This work aimed to include leisure 
time in the list of Intangible Cultural Heritage 
(UNESCO) in need of urgent safeguarding. 

Listening tips 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 the 4-hour video installation 
No More Sleep No More, 
we hear various academics 
discuss the phenomenon 
of sleep and the condition 
of wakefulness in our 
postmodern age. Both remain 
unexplored areas within the 
scientific field but nonetheless 
provide intriguing theories 
from both medical and 
sociological perspectives.
  Together with all 
aspects of our lives that are 
being swallowed up by the 
contemporary neoliberal 
machine, No More Sleep No 
More tries to fit sleep and 
wakefulness in the current 
frameworks of ‘chronopolitics’ 
(the politicization and 
weaponization of time). In 
doing so, it does not present 
answers, but questions aloud 
how night-space can be 
methodologically redefined.
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Helen Cammock

Helen Cammock works across film, photography, 
print, text, and performance. She produces 
works stemming from a deeply involved research 
process that explores the complexities of social 
histories. Central to her work is the voice as well 
as the question of who speaks on behalf of whom, 
and on what terms. In different ways, her own 
voice echoes the stories explored in her work. 
Cammock is motivated by her commitment to 
questioning mainstream historical narratives 
around blackness, womanhood, wealth, power, 
poverty, and vulnerability.
  Multiple and layered narratives that 
reveal the cyclical nature of history emerge in 
an unforced manner as her work jumps between 
different places, times, and contexts. Mining 
her own biography in addition to the histories of 
oppression and resistance, Cammock forces the 
viewer to recognize complex global relationships 
and the inextricable connection between 
individual and society. 
 
Listening tips 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 most recent film 
They Call It Idlewild explores 
the concept of inaction, the 
politics of laziness, and 
aimlessness as a privilege 
in a neoliberal context. They 
Call It Idlewild conveys what it 
means creatively, emotionally, 
and culturally to do nothing at 
a time when questions about 
the physical and emotional 
costs of hyper-productivity 
are becoming more widely 
debated. In doing so, the film 
draws on visual and poetic 
references from writers such 
as Audre Lorde, Mary Oliver, 
James Joyce, and Jonathan 
Crary. Cammock relates these 
voices to various historical 
periods and stereotypes that 
deal with femininity, power, 
or blackness as her work 
emphasizes the exploitation 
and the lack of the human 
right to rest experienced by 
marginalized communities. 
Like in the song Lazy Bones 
which she sings herself in 
the film. They Call it Idlewild 
questions: who is allowed to 
be lazy?
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How Rest the Brave
In a society that focuses on optimizing and 
commercializing all our waking moments, questions 
about the ability to resist the growing demands of 
capital arise. The group exhibition How Rest the Brave 
throws a spanner in the wheels of the debilitating 
productivity culture and questions its excesses.
  What aspects of our daily lives provide radical 
options for escaping the shadow of optimized 
productivity? What does it mean to do nothing? 
How can we deal with the need for rest? What value 
does the unproductive body have?
  The lazy protest. The peaceful refusal. The 
works in this exhibition muse on the potential of 
dreaming and sleeping as a personal agency within 
politicized and organized, linear time. They navigate 
the political dynamics that define which body can 
afford to rest and which cannot. They research how 
through both historical and cultural conditioning, each 
resting body is read and interpreted differently.
  The nine artists in How Rest the Brave explore 
how rest is used as a form of resistance against the 
growing profit society, which is becoming less equal 
by the minute. The astonishing, unimaginable reality 
is that nothing of capitalist value can be withdrawn 
from rest, dreaming, sleeping, and napping. This 
exhibition invites you to dream away and reflect on 
the values and limits of so-called ‘lost time’.

Helen Cammock  4
Danilo Correale 6
Katarina Juričić 8
Yoojin Lee 10
Ana Montiel  12
Frida Orupabo 14
Remco Osório Lobato 16
Pamela Phatsimo Sunstrum 18
Mladen Stilinović 20
Floorplan 22



22

English


