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THE JOY
OF BEING
ALIVE
TEXT NICOLA TREZZI

You went to Brown in Providence and graduated in American 
Studies – how much did this training influence your decision 
to become an artist?

Brown is an interesting place, the nearest thing to an art school 
that the Ivy League has, and a lot of good creative minds come out 
of it. While there I was encouraged to scale up my ambitiousness 
and to think independently – to maintain a certain distance from 
systems and find one’s own way of doing culture. That’s what 
I took away from my time there. As regards something called 
American Studies, it’s a generalist approach to culture, a kind of 
anti-specialization – or, if you want to regard it ironically, it trained 
me to specialize in anti-specialization! Which is how things have 
played out in years subsequent. As a course of study it trained 
me to think in broad cultural terms and proceed that way rather 
than via allegiance to a specific medium or discipline. Culture is 
to some degree a matter of packaging, no? And that packaging 
can take many forms. Likely I was predisposed to this approach 
anyway, but it was reinforced at Brown.

Can you articulate more about what you call “distance from 
system.” It seems to me that rather than being distant you 
like to create your own “orbit” or “trajectory,” which can go 
through different systems without becoming really part of 
any of them, whether art or entertainment. I also see this 
distance as part of your desire to observe. Is observation a 
word you would associate to your practice?

Before you can devise your own orbit, there’s a decision to remain 
slightly apart from some cultural machine – the art context, say, 
or the entertainment industry. Devising one’s own orbit is, at least 
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in my case, a response to not fitting into an existing context. 
There are two types of ambitious people. The first kind looks to 
conquer an existing game. The second kind invents the game 
they are interested in playing. I’m in the second group. But this 
was a discovery; the instinct of a young person is to try to find a 
place in some existing game. Failing that, you either give up and 
go into another line of work altogether, or you invent another way 
to go forward that does not depend on approval or support from 
an existing context. Initially I tried to be an artist according to the 
prevailing model of the “professional contemporary artist,” but it 
wasn’t natural to me. I resisted it, since I was a pop American 
kid for whom entertainment was the first and deepest imprinting, 
with art then a kind of veneer on top of that. Also I found that the 
goals of artists and of the art context were not my goals. The 
higher my career, the more uncomfortable I became. I didn’t want 
to hang out with curators and collectors! Was the art world ever 
thus? Possibly, but possibly not. The art world had changed from 
the days when I was a young artist. So I opted out, to pursue 
another way and build another model. What I devised was a 
flexible way of working, a way of morphing a project into different 
forms, so that my ability to continue with it wouldn’t hinge on its 
reception by any one professional system – a strategy you refer 
to as an “orbit.” My Ice Cream Social project (1993–2008) is a 
good example of that. It took the form of installations, a TV show, 
a novella, ceramic bowls, cake designs, performances and so on. 
Nothing could stop it!

Is observation a word I associate with my work? Honestly I just 
lay in wait for an idea that shows potential of producing a good, 
rich, multi-layered comedy. Early on, when I was more closely 
involved with the art context, I was more given to observing 
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Besides Trow who are the people with whom you exchange 
ideas, with whom you have a dialogue? And who are the 
people you look at, like Karl Valentin?

Trow died some time ago; our exchange was during my developing 
years. I worked for Warhol for a while, so certainly I gave a lot of 
thought to his work, although I’ve never thought strictly in terms of 
visual culture; at the same time I was working for Warhol, I hung 
out with writers from The New Yorker, like George. I was never 
medium specific or context specific in terms of my response to 
my own cultural imprinting. I guess what was unusual about my 
position – and over time it has come to read as a contribution – 
was just my refusal to think that art was inherently better than 
entertainment. It’s better to be a good entertainer than a bad 
artist! A hierarchical model that put art above and entertainment 
below, which was the European model, did not seem to me to be 
authentic to my own experience, so I said no to that model, in 
favor of a more horizontal, egalitarian, American model of culture. 
Within the art context there was something radical about that 
position. Anyway, to answer your question, literary writers and 
comedians, Karl Valentin among them, were as much an influence 
on what I was interested in achieving as were visual artists. My 
imagination isn’t only processing the visual inheritance but other 
cultural inheritances as well. I think that’s true of everyone. I just 
wanted to find a way to reflect this truth.

Since I discovered your work and through our numerous 
conversations over the last seven years I always felt your 
desire to stay “horizontal” trying to erase all hierarchies. 
Of course, in your case the issue at stake is the superiority 
of art over entertainment, which you refuse, but I see it as 
symbolic for a much broader spectrum, that of society at 
large and ultimately reality. What do think will be the future? 
It really seems people still believe in things that no longer 
make sense – those hierarchies – and through these beliefs 
we end up living in a reality that has become more and more 
fictional.

The horizontal model has to do with recognizing a democracy 
of pleasures. Art is good at doing some things, terrible at doing 
others. And so on through every communication discipline, no? 
They’re all good at something, and innovations in behavior 
happen in many different fields. Important behavioral innovations 
certainly aren’t limited to the field of visual art! The comedian 
Andy Kaufman is a great example of that, he’s a major innovator 
whose behavior encapsulated a contemporary relationship 
between truth and lie which has cast a very long shadow. 
The future? As far as communication innovations go, I think 
the wide-open web draws us into working in ways and forms 
that play less and less by the rules of other systems. What’s 
interesting to observe is that contemporary art, which for a long 
time was a discipline everyone had looked to as a locus of avant-
garde energies, looks more and more like it’s retarding cultural 
evolution by diverting resources into forms that benefit relatively 
few players. Art looks like it’s behind the curve.

Innovation is very interesting word, it means that we look 
at art as something that would make reality better or at 
least more interesting. The problem is that artists are not 
100-percent responsible. There is a whole system that takes 
what they do and distributes it in ways that are sometimes 
very far from the initial idea. You have been aware of this 
cohabitation between artists, critics, and gallerists. You did 
a work called The Art Dealers Optical Test (1987) and you 
have often used writing as a tool to deliver your ideas. What 
do you think of curators acting like appropriation artists, 
collectors acting like exhibition makers and galleries going 
beyond their goal, becoming book publishers and active 
players in many other activities, beside selling art?

Your question speaks to the ubiquity of the information form 
known as “contemporary art.” Just a few decades ago the supply 
of this information form was fragile, and practiced by a handful 
of people. Today, its supply is assured. There’s more and more 
of it all the time, and “anything goes.” With historical narrative 
receding as an organizing principle, a vacuum results, and the 
market fills the vacuum. “What’s successful art? Why, it’s art 
that succeeds, of course!” With the supply of contemporary art 
guaranteed, the “art” is no longer restricted to the supply side 
but instead moves up the line and into the hands of those who 
direct the flow of supply. If those up the line want to claim for 
themselves some of the artist’s powers, it’s then fair to inquire 
about the degree of risk in their positions. After all, the artist 

risks a lot – his or her life, really. The degree of risk diminishes 
as we move up the line. A dealer risks a lot but has more than 
one horse in the stable to bet on. It is less clear what collectors 
and curators risk. I speak of personal risk, of course. Collectors 
put their money at risk, true, they take a chance, but more and 
more the collector invests in art where the risk factor has been 
strategically reduced – art that is “a sure bet” – so that there 
are a few big winners and everyone else struggles. It isn’t at all 
clear what curators risk. Something in that role, as it’s currently 
performed, seems out of balance: Not enough personal risk, too 
much power over artists and art history. At the very least, we’re 
justified in questioning these arrangements, to use a term favored 
by my friend Louise Lawler.

I would like to ask you about your base in Milwaukee. Beside 
the fact that it’s your hometown, you decided to live there 
and many works – such as the photographic series Curb 
Decor (2000-03) that you shot over a two-year period as you 
went about your day in the neighborhood near your home – 
reflect the myth of Midwest suburbia that is associated with 
cities like Milwaukee. At the same time I see this choice as 
another attempt to erase all divisions, whether it’s periphery 
versus center, or even object versus subject as you did 
with Lift, which you produced after a period of deliberate 
inactivity with the field of art. I was wondering if you could 
share some thoughts about these works and about living in 
the Midwest.

Once you’ve gone out into the world and become what you 
need to become, you can be it anywhere – the backdrop doesn’t 
matter that much. I moved to Milwaukee for personal reasons, 
not as any kind of strategy, but it actually turned out to be a 
good chess move. I prefer to maintain distance from the art and 
entertainment systems – a position that has become more viable 
as a result of the Internet’s impact. In 1979 I had to move to 
New York to get New York’s information but today, courtesy of 
the web, I have most of the information that people in New York 
have, and at exactly the same moment they have it, too. We’re 
never going back to the prior model. We’ll never again be as tied 
to the centers. This development is just right for someone like 
me. I don’t care about being paid attention to or being famous, I 
really just want to think for myself, figure out my responses, let 
my imagination unfold as it will, make my own discoveries and 
my own mistakes. I indulge the illusion that my imagination has 
a “natural” condition – that there is a way it will perform naturally 
if unformatted by professional demands – and I have tried to 
arrange my life to allow this to take shape and develop. Within 
the context of this aspiration, the idea of a “career” is of limited 
usefulness. No one can rely on my delivering the same thing 
twice, and really why should they? 

that theater, but in the years since, as I’ve gone deeper into my 
sensibility, I’ve become more accepting of my own subjectivity – 
my own orbit, to use your word – and use that more actively, so 
“observation” isn’t as emphatic.

The art world has definitely changed in the last 15 years and 
it seems that you saw this coming a long time ago. Many 
of your works engage with the cross-pollination between 
art and entertainment, or rather they seek to underline 
common aspects between the figure of the artist and that of 
the entertainer, producing a ‘high entertainer’ according to 
your own vocabulary. Would you like to mention some of the 
works you made that you think highlight this connection?

It was there, intuitively and organically, from the start. The 
first show I did in 1986 was The David Robbins Show, which 
framed an exhibition using the language of a television talk or 
variety show. I had “guests” – collaborations with other artists 
like Richard Prince and Clegg & Gutmann, among others. I was 
already aware that I was creating a kind of comedy within the art 
context. Then the next year I made Talent (1986) – entertainer-
style headshots of contemporary artists. With Talent I imported 
a picturing system, the headshot, from outside the art context 
and imposed it on artists. By this I meant to imply that art wasn’t 
the last word on culture – that the theater of art could be used 
to make comedy, and that art itself could be re-absorbed into a 
competing cultural system. After Talent I kept comedy and art in 
balance for a few years, and with it the idea of performing a kind 
of comedy through objects and images and the particulars of the 
art context. In time the comedy sort of took over, in that decisions 
about projects and exhibitions had first to satisfy comedy, with art 
brought in for the packaging phase. This eventually grew quite 
sophisticated. For instance, I did a project called Lift (2006–11), 
about a personal trainer named Joshua Van Schaick who I think 
is a kind of conceptual artist in his work. For me, the comedy lay 
in my using the exhibition format to argue that someone else is 
an artist. I think you can see that by that point in my work, the 
balance of art and comedy had become deeply integrated. 

I really would like you to explain your use of the term 
“comedy” or even more precisely “concrete comedy,” which 
is also the title of your last book (Concrete Comedy: An 
Alternative History of Twentieth-Century Comedy, 2011).

To think in terms of comedy is to see the world and all its systems 
as theaters. Comedy is an attitude toward reality. In comedy there 
are two poles – the actual and the attitude toward the actual. 
There’s a constant tension between the two, a tug of war; comedy 
is forever yoked to reality at the same it is forever seeking to 
transcend, undermine or overturn reality. A constant tension.
My own comedy is just an attitude toward human vanity and 
to the nonsense that society involves us in. We need a way to 
scrape the shit off and return to animal joy – the joy of being 
alive. Breathing in and out is fundamentally a positive event, but 
in order to survive we inevitably complicate existence; comedy 
cuts through the nonsense and restores our joy. Of course 
doing that work can be a serious matter, so we should make a 
distinction between “funny” and “comedy.” A comedy can be a 
very deliberate, carefully constructed thing that engages aspects 
of the systems of reality in order to reconfigure them slightly so 
as to liberate us and give us breathing room. That is sometimes 
serious, ambitious work, and it’s more powerful if it is done for 
real rather than as a character in a make-believe situation. I stuck 
with the art context for a long time, and still have a relationship 
to it today, because the art context is our official context of the 
actual. The art context is where we transpose material culture 
into a higher key, for reflection and debate. Art is the place where 
we don’t pretend. Art is for real – real material in real space – as 
opposed to movies and television, which are illusionistic media 
that foreground pretending. Existential actions retain a power for 
us through art that they lose within the entertainment context. 
What I have termed “concrete comedy” is the idea of comedy for 
real, as art is for real – a comedy of doing rather than saying, a 
non-fiction comedy that engages the world’s theaters. Often the 
comedy involves positioning existing theaters as ready-mades.

Within the context of these thoughts I was wondering if you 
could tell me about your project for MADRE in Naples.

I’ll tell you the parts that are clear to me, certainly! In the past 
decade I evolved away from thinking in terms of objects to, 
instead, take advantage of the wide-open situation that the 
digital revolution had created. In terms of media, that means 

television, movies, music and the web. How do I incorporate 
these communication forms into my comedy? What is my way 
of using them? When MADRE invited me to present something, 
I had to come up with something that balanced my interest and 
the museum’s, within the context of Italy. That country is coming 
off 17 years of Berlusconi and a consistent devolution of Italian 
culture by his television empire. Given that situation it seemed 
natural to use his empire’s own language, and make a television 
show. That’s what we’re doing. I’m working with Italian actors 
to make a video, a “TV show” about a family. Like film, video is 
a contextually ambidextrous medium – show it in a museum or 
gallery and it’s “video,” show it on television and it’s “television.” 
Whether shown at the museum or on TV, the idea here is that 
we are making pop culture that the pop culture isn’t making. We 
are positioning an art museum as a producer of popular culture 
– made, of course, by an artist. In so doing I’m positioning two 
theaters in relation to each other – the art museum and popular 
culture. I’m trying to make something as accessible as possible, 
that doesn’t address art at all but is, at the same time, alert to 
the circumstances of its creation. Why is pop culture the way it 
is? Why is high culture the way it is? By using an art museum 
to make something that uses the grammar of popular culture, 
interesting questions are set in motion.

You told me that the idea of family – one of the most 
important and now decrepit institutions in Italy – is playing 
an important role in the work.

I’ve couched that question in media terms. For centuries the family 
has been depicted in plays, later in movies, radio and television. 
Now comes the web. How is the family represented on the web? 
So far as I can see, it isn’t. When we see depictions of the family 
on the web, it is through old media – television and movies – that 
it appears there. As yet we have not developed a way to depict 
the family in the language of the web. In fact, what we see is the 
family broken apart, not together but instead each in his or her 
own world, separated by digital technology. In shifting to this new 
medium there has come a kind of crisis in terms of representing 
the family. As image-makers or storytellers, how do we address 
that crisis? The crisis isn’t specific to Italy, it’s international. Of 
course the Italian context will translate what I make according to 
its own specific situation.

I’ve always found what we usually see as “political art” very 
problematic and yet I believe all good art must be political. 
I see this project in Naples as very political and I would like 
to ask you if you ever saw your work within this category 
– the political – and what are other works you think fit this 
description? 

I don’t think in terms of the “political.” Human vanity is the 
comedian’s true enemy, and vanity is a universal, it shows up 
in some way in every kind of person and every group. I don’t 
pretend to know what’s best for other people, I can only pursue 
the model of being that I think is good and let others decide its 
usefulness to them. But I do want to encourage people to think 
for themselves – if only by reminding people that we have the 
ability! There isn’t nearly enough independent thought. Everyone 
is too worried about being “successful” and getting a big slice of 
money pie.

Listening to what you say I see an educational motivation, 
which doesn’t surprise me. Your work has been a source 
of inspiration for many artists – from Pierre Huyghe to Alex 
Israel – and you just did a seminar at UCLA. Could you 
please talk about that?

Honestly, I have no awareness of who responds to or thinks 
about my work because I have almost no interface with the art 
system. Very minimal. But as far as the education motivation 
is concerned, I guess that I’m a natural explainer. It’s just an 
ability, like any other. That I apply this ability reflects some of the 
influence of the writer George Trow, with whom I was close for a 
number of years. George’s position was always that things could 
be understood – that whatever was going on, no matter how 
complex it seemed, it wasn’t beyond our understanding. I’ve tried 
to maintain that stance. One of the ways that’s accomplished is by 
knowing your culture – knowing how we got to point M from point 
A. You have to understand your inheritance and your imprinting 
in order to understand which parts of it to further and which parts 
to leave behind. If I’m an inspiration to anyone, I suspect it’s only 
because I’ve demonstrated that this is all doable. 

David Robbins az amerikai gondolkodó kitűnő példája. Vizuális 
művész, aki a fotográfi a, a videó, az installáció, a zene és az írás 
nyelvein is alkot, munkája hazája kreatív örökségének maradandó 
részévé vált. A művészi közösséghez fűződő, konfl iktusoktól 
sem mentes, ám mégis gyümölcsöző kapcsolata révén olyan 
munkásságot hozott létre, amely kritikus szemszögből elemzi 
az – ahogyan ő nevezi – „első konceptuális ország” kulturális 
gyökereit. Elsődleges, de nem egyetlen kutatási területe az a tér, 
ahol a kultúra és látvány – más szóval művészet és szórakozás 
– találkozik és kapcsolatba lép egymással.

A Rhode Island-i Brown egyetemre jártál, és amerikanisztikából 
diplomáztál. Mennyire voltak befolyással a tanulmányaid arra, 
hogy művész lettél?

Hú, az egyetem száz éve volt! A Brown nagyon érdekes hely, az Ivy 
League egyetemei közül ez áll legközelebb egy művészeti iskolához, 
sok kreatív ember került ki innen. Arra bátorítottak, hogy erősítsem 
magamban a vállalkozó szellemet, gondolkodjak függetlenül, 
tartsak bizonyos távolságot a rendszerektől, vagyis találjam meg 
a saját utamat a kultúrában. Ezt hoztam magammal onnan. Az 
amerikanisztika egyébként általános kultúrafelfogás, egyfajta anti-
specializáció – vagy ha ironikusan nézzük, az antispecializációra 
specializál! A dolgok ennek megfelelően alakultak ezt követően 
is. Az egyetem arra tanított, hogy átfogó kulturális fogalmakban 
gondolkodjak, ahelyett, hogy elköteleződnék egy diszciplína vagy 
médium mellett. Hiszen a kultúra bizonyos mértékig a csomagolásról 
szól, és ez a csomagolás nagyon sokféle alakot ölthet. Lehet, hogy 
alapvetően ilyen a mentalitásom, de a Brown csak ráerősített erre.
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Kifejtenéd pontosabban, mit értesz a rendszertől való távolság 
alatt? Nekem úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy teljesen távol 
lennél, ráálltál egy saját keringési pályára, amely különböző 
rendszereken mehet keresztül anélkül, hogy igazán részévé 
válna valamelyiknek, legyen az a művészet vagy a szórakoztatás 
világa. Úgy látom, hogy ez a távolság a megfi gyelés iránti 
vágyból is fakad. A megfi gyelés szót mennyire használnád a 
saját tevékenységedre?

Mielőtt megtervezed a saját pályád, meg kell hoznod a döntést, 
hogy viszonylag távol maradsz a kulturális gépezettől, a művészeti 
kontextustól vagy a szórakoztatóipartól. Megtervezni a saját pályádat 
– az én esetemben legalábbis – egy válasz, nem illeszkedtem be 
egy bizonyos kontextusba. Kétfajta ambiciózus ember van. Az egyik 
szeretne nyerni egy létező játékban. A másik kitalálja a játékot, 
amelyben szeretne játszani. Én a második típusba tartozom. Ez 
számomra is felfedezés volt, mert fi atalként alapvető ösztön, hogy 
helyet találj magadnak egy létező játékban. Ha ez nem sikerül, 
akkor vagy feladod, és teljesen mással kezdesz el foglalkozni, vagy 
kitalálsz magának egy új utat, amely nem független attól, hogy 
elfogad vagy támogat a környezeted. Kezdetben próbáltam a létező 
„hivatásos kortárs művész” ideáljának megfelelni, de nem éreztem 
természetesnek. Egy tipikus amerikai popkölyök voltam, akinek a 
szórakozás volt az első és legmélyebb bevésődése, a művészet 
csak egy vékony máz volt ezen. Arra is rájöttem, hogy a művészek 
és a művészeti közeg céljai nem egyeznek az én céljaimmal. Minél 
előbbre kerültem a karrieremben, annál kényelmetlenebbül éreztem 
magam. Nem akartam kurátorokkal és gyűjtőkkel lógni. A művészet 
mindig erről szólt? Lehet, de az is lehet, hogy nem. A művészet 
világa nagyon megváltozott ahhoz képest, amilyen fi atalkoromban 
volt, ezért úgy döntöttem, kimaradok belőle, és egy új modellt 
építek fel. Azt terveztem, hogy rugalmasan fogok dolgozni, és a 
projektjeimet többféle formába öltöm annak érdekében, hogy a 
folytatás lehetősége ne azon múljon, hogy egy bizonyos szakmai 
rendszer hogyan fogadja a munkámat – ezt a stratégiát nevezed 
te keringési pályának. Az Ice Cream Social című projektem (1993–
2008) jó példa erre: installáció, tévéshow, novella, kerámiaedények, 
tortadizájnok, performanszok – és még sorolhatnám – formájában 
valósult meg. Semmi sem tudta megállítani!

Hogy mennyire tudom a megfi gyelés aktusát a magaménak 
érezni? Őszintén szólva legtöbbször csak hátradőlve várom 
az ötletet, amelyben megvan a lehetősége egy jó, gazdag, 
többrétegű komédiának. Korábban, amikor jobban része voltam 
a művészeti kontextusnak, sokkal több lehetőségem nyílt annak 
megfi gyelésére, de azóta egyre mélyebbre jutottam a saját 
érzékenységem felfedezésében, elfogadtam és használni kezdtem 
a saját szubjektumomat, a keringési pályámat – hogy a te szavadat 
használjam. A megfi gyelés kevésbé hangsúlyos. 

A művészeti világ kétségkívül megváltozott az elmúlt tizenöt 
évben, és úgy tűnik, hogy te előre láttad ezt. Sok munkád 
foglalkozik a művészet és a szórakoztatóipar közötti átjárásról, 
gyakran hangsúlyozod a művész és a szórakoztató alakjának 
közös vonásait, amelyek az általad kitalált terminológia szerint 
egy „magas szórakoztatóvá” olvadnak össze. Megemlítenéd 
néhány művedet, ami ezt a kapcsolatot emeli ki?

Intuitív és organikus módon bennem volt ez már a kezdetektől fogva. 
Az első show 1986-ban a David Robbins Show volt, amely egy 
kiállítást helyezett a tévétalkshow-k és varieték keretei közé. Voltak 
„vendégeim” – együttműködtem többek között Richard Prince-szel és 
Clegg & Gutmannal. Már akkor tudatában voltam annak, hogy egyfajta 
vígjátékot hozok létre a művészet kontextusán belül. A következő 
évben megcsináltam a Talent (1986) című munkámat, amely a 
művészeket a szórakoztatóiparban használatos portréfotószerűen 
mutatta be. A Talentben egy művészeti kontextuson kívül elterjedt 
fényképészeti stílust importáltam, és azt húztam rá a művészekre. 
Ezzel azt akartam sugallni, hogy nem a művészeté az utolsó szó 
a kultúrával kapcsolatban, hanem a művészet színházát fel lehet 
használni egy komédiához, vagyis a művészetet újra elnyelheti egy 
azzal versengő kulturális rendszer. Ezután néhány évig egyensúlyban 
volt a művészet és a komédia a műveimben, egyfajta vígjátékot 
adtam elő a művészet tárgyainak, képeinek és sajátosságainak 
felhasználásával. Idővel aztán a komédia átvette az irányítást, a 
projekteknek és kiállításoknak elsősorban ennek az igénynek kellett 
megfelelniük, a művészet a csomagolási fázisnál került elő. Ez végül 
nagyon kifi nomulttá vált. Például a Lift (2006–2011) című projektem 
egy Joshua van Shaick nevű személyi edzőről szól, aki szerintem 
egyfajta konceptuális művész a saját munkájában. A csavar az volt 
számomra, hogy a kiállítás eszközével érveltem amellett, hogy valaki 
művész. Ezen a ponton lehet látni a műveimben, hogy a művészet 
és a komédia milyen mélyen összefonódnak. 

Nagyon örülnék, ha kifejtenéd a „komédia”, pontosabban a 
„konkrét komédia” fogalmát, amely a legutóbbi könyved címe is 
(Concrete Comedy: An Alternative History of Twentieth-Century 
Comedy, 2011). 

A komédia fogalmaiban való gondolkodás abból áll, hogy a világot 
és annak rendszereit színházakként látod. A komédia a valósághoz 
való hozzáállás, két pólusa van: a valódi és a valódihoz való 
hozzáállás. E kettő között folyamatos feszültség, egyfajta kötélhúzás 
van: a komédia hozzá van kötve a valósághoz, de folyamatosan arra 
törekszik, hogy áttörje, aláássa, felforgassa azt. 

Az én komédiám egy megközelítés az emberi hiúsághoz és a 
társadalmi nonszenszhez. Találnunk kell egy utat, hogy lerázzuk 
magunkról a szart, és visszatérjünk az állati örömhöz, az élet 
öröméhez. A be- és kilégzés alapvetően pozitív jelenség, de a túlélés 
érdekében elkerülhetetlenül túlbonyolítjuk a létezésünket. A komédia 
áttör a nonszenszen, és visszacsempészi az örömet. Természetesen 
ez a munka komoly dolog, ezért meg kell különböztetnünk a 
vicc és a komédia fogalmait. A komédia nagyon szándékos, 
gondosan létrehozott jelenség, amely a valóságrendszerek 
aspektusait kapcsolja össze azért, hogy újrarendezze őket és 
felszabadítson bennünket, hogy újra lélegezni tudjunk. Ez sokszor 
komoly, ambiciózus munka, és sokkal erőteljesebb, ha komolyan 
csináljuk, mintha egy karakterrel egy kitalált szituációban. Sokáig 
beleragadtam a művészeti kontextusba, és még ma is van vele 
kapcsolatom, mert az a valóság hivatalos kontextusa. A művészet 
az, ahol az anyagi kultúrát egy magasabb szintre emeljük, vitára 
és refl exióra bocsátjuk. A művészet az, ahol nem színlelünk. 
A művészet igazi: igazi anyag igazi térben, a fi lmekkel és a televízió 
médiumával ellentétben, amelyek az illúzióról, a tettetésről szólnak. 
A lételméleti tevékenységek a művészetben hatalommal bírnak, de 
a szórakoztatás kontextusában ezt elveszítik. Az, amit én konkrét 
komédiának neveztem el, a valódi komédia, a valódi művészet, a 
szavak helyett a tettek komédiája. Egy igazi komédia, amely a világ 
színházait kapcsolja össze. A komédia gyakran létező színházakkal 
operál. 

Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódva, mesélnél a nápolyi 
MADRE számára készített projektedről?

Természetesen, elmesélem azt, ami jelenleg világos! Az elmúlt 
évtizedben a tárgyakban való gondolkodástól eltávolodtam a digitális 
forradalom által teremtett nyílt helyzet előnyeinek kihasználása 
felé. Mindez a tévé, a fi lm, a zene és az internet médiumait jelenti. 
Hogyan építem be ezeket a különböző kommunikációs csatornákat 
a komédiámba? Milyen módon használom őket? Amikor a MADRE 
felkért a munkára, egy olyan művel kellett előállnom, amely 
egyensúlyt teremtett a saját érdeklődésem és a múzeum érdeklődési 
tere között, amelyet az olasz kontextus alapvetően határozott meg. 
Az ország kilábalóban van a tizenhét éves Berlusconi-érából, 
amelyet a tévébirodalma által módszeresen visszafejlesztett olasz 
kultúra jellemez. Ebben a helyzetben adott volt, hogy Berlusconi 
médiabirodalmának nyelvét használjam, és egy tévéshow-t 
csináljak. Ezen dolgozunk most. Olasz színészekkel dolgozom egy 
családról szóló „tévéshow” videón. A fi lmhez hasonlóan a videó 
egy kontextuálisan kétkezes médium: ha egy múzeumban vagy 
galériában mutatod be, akkor videó, ha a tévében, akkor televízió. 
Ám attól függetlenül, hogy tévében vagy múzeumban mutatjuk be, 
olyan tömegkultúrát hozunk létre, amilyet maga a tömegkultúra nem. 
A múzeumot a művész által megteremtett tömegkultúra produceri 
szerepében tüntetjük fel. Ezáltal két színházat helyezek egymás 
mellé, a múzeumot és a tömegkultúrát. Egy olyan dolgot akarok 
létrehozni, amely olyannyira hozzáférhető, amilyen csak lehet, 
amely nem a művészetet szólítja meg, de ugyanakkor reagál arra a 
közegre, amelyben született. Miért olyan a tömegkultúra, amilyen? 
Miért másmilyen a magaskultúra? Ha egy művészeti múzeumot arra 
használunk, hogy egy olyan dolgot állítson elő, amely a tömegkultúra 
nyelvezetén szól, nagyon érdekes kérdések merülnek fel.

Említetted, hogy a család fogalma – amely egyike a legfontosabb 
és mostanra törékennyé vált intézményeknek Olaszországban – 
fontos szerepet játszik.

Ezt a kérdést a média felől közelítem meg. Évszázadokon keresztül 
foglalkoztak a család témájával színdarabokban, később fi lmekben, 
rádióban, tévében. Most jön az internet. Hogyan jelenik meg a 
család az interneten? Ahogyan én látom, sehogy. Amikor a családot 
ábrázolják az interneten, az legtöbbször régi médiumokon, tévén, 
fi lmeken keresztül történik. A mai napig nem alakult ki az, hogyan 
ábrázoljuk a családot az internet nyelvén. Valójában amit látunk, az a 
széthullott család, amely nem együtt van, hanem mindenki a digitális 
technológia által elszeparálva, a saját világában él. Az új médiumra DAVID ROBBINS: THE ICE CREAM SOCIAL, 1993-2008: ICE CREAM SOCIAL #2 (CHICAGO PROJECT ROOM, 1998)
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való váltással a család ábrázolása válságba került. Képalkotóként 
és történetmesélőként hogyan beszélünk erről a válságról, amely 
nem csak olasz jelenség, hanem nemzetközi is? Persze ebben a 
munkában a sajátos olasz kontextus meg fog jelenni. 

Értem. A politikus művészetnek nevezett műfajt mindig 
problematikusnak találtam, ugyanakkor azt gondolom, hogy a 
jó művészet szükségszerűen politikus. A nápolyi projekt nekem 
nagyon politikusnak tűnik. Mennyire tartod te annak és mely 
munkáidra lehet még érvényes ez a leírás?

Nem gondolkodom a „politikai” fogalmában. Az emberi hiúság a 
komikus fő ellensége, és a hiúság univerzális, így vagy úgy minden 
emberben és minden csoportban megjelenik. Nem csinálok úgy, 
mintha tudnám, mi lenne a legjobb a többi embernek, csak egy mintát 
tudok közvetíteni, ami szerintem jó, és hagyom, hogy az emberek 
eldöntsék, mennyire hasznos ez számukra. De az embereket 
bátorítom arra, hogy gondolkozzanak – ha másképp nem, úgy, hogy 
emlékeztetem őket erre a képességükre. Az önálló gondolatokból 
nem állunk túl jól. Mindenki amiatt aggódik, hogy sikeres legyen és 
jó nagy szeletet tudjon kihasítani a pénz nevű tortából.

Úgy tűnik, hogy műveiddel tanítani szeretnél – ami nem lep 
meg. Pierre Huyghe-tól Alex Israelig sok művészt inspiráltál, és 
épp most fejeztél be egy szemináriumot a Los Angeles-i UCLA 
egyetemen. Beszélnél erről?
 
Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy kit érintenek meg a műveim, 
mert a művészeti világgal szinte alig van kapcsolatom. Minimális. 
A tanító célzattal kapcsolatban: szerintem én született magyarázó 
vagyok. Ez egy olyan képesség, mint bármi más. Az, hogy én ezt 
használom is, George Trow író hatásának köszönhető, akihez 
sok évig közel álltam. George álláspontja az volt, hogy a dolgok 
megérthetőek: mindegy, mi zajlik és mennyire bonyolultnak tűnik 
kívülről, nincs olyan, hogy nem lehet megérteni. Próbálom ezt az 
álláspontot fenntartani. A megértés egyik módja az, hogy ismered a 
kultúrád, tudod, hogy jutsz el M-ből A-ba. Ismerni kell az örökségünket 
és a bevésődéseket, hogy tudjuk, mi az, amit tovább kell vinnünk 
és mi az, amit magunk mögött kell hagynunk. Ha bárki számára 
inspirációt jelentek, az, gyanítom, hogy azért van, mert szerintem ez 
így igenis működik. 

Trow-n kívül kivel szoktál együtt gondolkodni, kivel van 
párbeszéd? És kikre fi gyelsz, például Karl Valentinre?

Trow néhány évvel ezelőtt meghalt, kezdőként volt vele 
kapcsolatom. Warholnak is dolgoztam egy darabig, és inspiráltak 
a művei, de én sohasem gondolkoztam csak vizuálisan. Ebben az 
időben például sokat voltam együtt a New Yorker íróival, például 
George-dzsal. A kulturális bevésődéseimre adott válaszok 
kapcsán sohasem fókuszáltam kizárólag egy médiumra vagy 
kontextusra. Az én pozíciómmal kapcsolatban az a szokatlan 
tényező, amely az idők során a munkám fontos alapjává vált, 
hogy nem vagyok hajlandó a művészetet önmagában jobbnak és 
többnek látni, mint a szórakoztatást. Jobb jó szórakoztatónak lenni, 
mint rossz művésznek! Az európai modell, amely a művészetet 
a szórakozás felé helyezi, nem fedte a saját élményeimet, ezért 
nemet mondtam rá egy annál horizontálisabb, egalitáriusabb, 
amerikai kultúrafelfogás kedvéért. A művészet kontextusán belül 
volt ebben az álláspontban valami radikális. Hogy a kérdésedre 
válaszoljak, írók és komikusok, például Karl Valentin ugyanolyan 
hatással voltak arra, hogy mit szeretnék elérni, mint a vizuális 
művészek közül jó pár. Az én képzeletem nem csak a vizuális 
örökséget dolgozza fel, hanem másféle kulturális örökségeket 
is. Szerintem ez mindenkire igaz. Én szerettem volna egy utat 
találni, amely ezt tükrözi.

Az elmúlt hét évben beszélgetéseink során folyamatosan 
azt éreztem, hogy arra vágysz, hogy eltöröld a hierarchiákat. 
Természetesen a te esetedben a művészet szórakoztatás 
feletti magasabbrendűsége a tét, amit visszautasítasz, de ez a 
szélesebb spektrum, a társadalmat és végső soron a valóságot 
is jelképezi. Szerinted mi lesz a jövőben? Úgy tűnik, az emberek 
még mindig hisznek olyan dolgokban, amelyeknek semmi 
értelme, például a fentihez hasonló hierarchiákban, és ezek 
hatására egy egyre inkább egy kitalált, nem létező világban 
élünk.

A horizontális modell elismeri az örömök demokráciáját. A művészet 
bizonyos dolgokra jó, más dolgokra egyáltalán nem. És ez minden 
kommunikációs területre igaz, nem? Mind jó valamiben, és sok 
területen vannak újítások, nemcsak a művészetben. A humorista 
Andy Kaufman jó példa erre. Ő egy nagy hatású újító, aki megragadja 

a hazugság és az igazság kortárs kapcsolatát. 
A jövő: a kommunikációs újításokhoz kapcsolódva, az internet olyan 
munkamódokba és formákba von be minket, amelyek egyre kevésbé 
követik más rendszerek szabályait. Érdekes megfi gyelni, hogy úgy 
tűnik, a sokáig avantgárd diszciplínának tartott kortárs művészet 
visszafogja a kulturális forradalmat azáltal, hogy a forrásokat olyan 
formákba tereli, amelyek csak nagyon kevés szereplőnek kedveznek. 
Olyan, mintha a művészet lemaradt volna.

Az innováció érdekes kifejezés, arra utal, hogy a művészetre 
úgy tekintünk, mint olyasvalamire, ami képes a valóságot 
jobbá vagy legalábbis érdekesebbé tenni. A probléma ezzel 
az, hogy nem mindenért a művészek a felelősek. Egy egész 
rendszer létezik, amely fogja az alkotásaikat, és olyan módokon 
terjeszti azokat, amelyek sok esetben nagyon távol vannak már 
az eredeti szándéktól. Tudatában vagy a művészek, gyűjtők, 
kritikusok együtt létezésének, hiszen egyik munkád a The 
Art Dealers Optical Test (1987) címet viseli (A műkereskedő 
optikai tesztje), és gyakran az íráshoz nyúlsz, hogy kifejezd az 
ötleteidet. Mit gondolsz a művészeket kisajátító kurátorokról, a 
kiállításszervezőként viselkedő kurátorokról és a galériákról, 
amelyek eredeti funkciójukon, a művek eladásán túlmutatva 
könyveket adnak ki és egyéb kulturális tevékenységet is 
folytatnak?

A kérdésed arról szól, hogy a kortárs művészetként ismert információs 
forma ma már mindenütt jelen van. Csupán néhány évtizeddel ezelőtt 
az ezzel kapcsolatos információellátottság akadozott, csak néhány 
ember foglalkozott a témával. Ma a kínálat biztosított. Egyre több 
kortárs művész van és bármi működhet. A történeti narratíva háttérbe 
szorult, mint rendező elv, és a keletkező vákuumot a piac töltötte ki. 
„Mi a sikeres művészet? Művészet, ami sikeres, természetesen!” A 
kortárs művészet kínálata garantált, így a „művészet” nem puszta 
kínálat, hanem feljebb lép azoknak a kezei közé, akik a kínálatot 
irányítják. Ha ők szeretnék magukénak tudni a művészek néhány 
jogát, érdemes lehet megvizsgálni a helyzetük kockázatosságát. 
Hiszen a művész rengeteget kockáztat, igazából az egész életét. 
A kockázat mértéke viszont csökken, ahogy feljebb lépünk a sorban. 
A műkereskedő is sokat kockáztat, de értelemszerűen ő egyszerre 
több lóra is tehet. Kevésbé világos, hogy mit kockáztatnak a 
műgyűjtők vagy a kurátorok – természetesen személyes értelemben. 
A gyűjtők persze a pénzüket, mert folyamatosan próbálkoznak, de 
egyre inkább a gyűjtők azok, akik befektetnek a művészetbe, és a 
kockázati faktor stratégiailag lecsökken: az a művészet, ami biztos 
nyerő lesz. Ennek eredményeképp igazi nagy győztesből csak kevés 
van, a többiek pedig küszködnek. Az sem világos, hogy a kurátorok 
mit tesznek kockára. Ebben a szerepben, amelyben ma vannak, 
valami nincs egyensúlyban: túl kevés a személyes kockázat, túl sok 
a hatalom a művészet és a művészettörténet felett. Nagyon is van 
alapunk megkérdőjelezni ezt a leosztást – hogy barátom, Louise 
Lawler kedvenc kifejezését használjam. 

Mesélj egy kicsit a bázisodról, a Wisconsin államban található 
Milwaukee-ról! Azontúl, hogy a szülővárosod, és úgy döntöttél, 
hogy ott is telepedsz le, sok munkád foglalkozik a Közép-
Nyugat külvárosainak mítoszával, amely például Milwaukee-t 
is övezi. Ilyen a Curb Decor (2000–2003) fotósorozat, amely a 
környéked két évének történetét dolgozza fel. Emellett ezt is 
egy kísérletnek látom arra, hogy eltöröld a megosztottságokat, 
legyenek azok centrum és periféria vagy tárgy és alany. Utóbbit 
a Lift című munkádban jártad körül, amelyet egyéves szándékos 
pihenő után alkottál. 

Miután kiléptél a világba, és azzá váltál, amivé szerettél volna, 
bárhol lehetsz, a háttér nem számít. Nem volt tudatos stratégia, 
személyes okok miatt költöztem Milwaukee-ba, ám végül jó húzásnak 
bizonyult. Szeretem megtartani a távolságot a művészet és a 
szórakoztatóipar intézményeitől, és ez az internet elterjedése után 
még inkább fenntartható pozíció. 1979-ben még New Yorkba kellett 
költöznöm, hogy hozzájussak a New York-i információkhoz, ma már 
az internetnek hála ugyanazzal az információval rendelkezem, mint 
egy New York-i, ráadásul ugyanabban a pillanatban. Ez már soha 
nem lesz a régi, soha nem leszünk már annyira a központokhoz 
kötve. Ez a fejlődés ideális egy hozzám hasonló embernek. Nem 
érdekel, hogy híres legyek és fi gyeljenek rám. Én csak gondolkodni 
szeretek, válaszokat találni, szabadjára engedni a képzeletemet, 
felfedezni és hibázni. Szeretem magam abba az illúzióba ringatni, 
hogy a képzeletnek van egy természetes állapota, amelyet nem 
befolyásoknak a szakmai elvárások. Úgy kell rendezni az életemet, 
hogy ez szabadon formálódjon és fejlődjön. Ennek a vágynak a 
kontextusában a karrier fogalmának nem sok haszna van. Senki 
sem hagyatkozhat arra, hogy ugyanazzal kétszer is előállok, miért 
is tenné?
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