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Verveel u
Even lekker nietsdoen en alleen zijn met je gedachten? De
meeste mensen vinden dat niet fijn, hebben Amerikaanse sociaal
psychologen ontdekt. Uit onderzoek blijkt dat we onszelf liever
een onprettig elektrisch schokje geven dan dat we ons vervelen.
Iets doen (al is het jezelf pijn toe dienen) is beter dan nietsdoen,
luidt de conclusie.
Desalniettemin is deze fotoserie een pleidooi voor de verveling.
Ik vind dat we ons veel te weinig vervelen. Zodra de verveling
zich aandient, grijpen we massaal naar onze telefoon en tikken
we de verveling voorbij.
Voor mijn kunstenaarschap is verveling essentieel. Pas als ik
niks te doen heb, ben ik me echt bewust van de wereld om me
heen. Er ontstaat een andere concentratie waarin ik me kan
verwonderen over de meest basale dingen. Voor deze fotoserie
ben ik me daarom met opzet gaan vervelen. En zo veranderde
een saai toiletbezoek in de ontdekking van een haai, projecteerde
de schaduw van mijn boeken een wolkenkrabber op de muur en
ontaardde het poetsen van de keuken in abstracte kunst.
Mijn suggestie aan u is dat de volgende keer dat u zich verveelt,
u niet meteen de televisie aanzet, de krant pakt of een vriendin
gaat bellen. Kijk zorgvuldig om u heen. Trekt iets uw aandacht?
Iets wat u nog nooit gezien had? Waarschijnlijk niet. Dat
betekent dat u op de goede weg bent: u staat op het punt om u
echt te vervelen. Blijf vooral doorgaan met kijken. Misschien
ziet u langzaam bepaalde voorwerpen van gedaante wisselen.
Ze kunnen menselijke trekjes aannemen. Uiteraard kunt u de
voorwerpen ook een handje helpen. Plaats een object in een
andere situatie of gebruik het op een manier waarvoor het niet
bedoeld is. Het enige wat u nodig heeft, is een scherpe blik en,
bij voorkeur, geen schaamte. Onthou: alles is mogelijk, het is een
kwestie van goed kijken.
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