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Lidewij Sloot bekommert zich met het idee van de vertaling. Wat gebeurt er wanneer 
het ene gegeven in het andere wordt omgezet, en wat voor invloed hebben arbitraire 
interpretaties tijdens dat proces? 

Voor deze tentoonstelling heeft Sloot deze vraagstukken op haar eigen oeuvre toegepast, 
door een drietal werken uit de laatste vijf  jaar te heroverwegen. Door de tijd verandert 
ook de blik van de maker en met nieuwe ogen heeft Sloot nogmaals antwoord gegeven op 
de vragen die ze zich destijds heeft gesteld.

The Idea of  Uniqueness Is a Core Concept toont een fictieve dialoog tussen twee 
interieurafwerkingsproducten. Sloot heeft de claims van enkele marketingteksten over 
deze producten vertaald naar een eerste persoons perspectief, waarin de twee producten 
per brief  met elkaar kennismaken.

Voor het werk mdf v313 - ral 6011 is de kleur van vochtwerend MDF door een 
medewerker van de producent bepaald als RAL 6011, Resedagroen. Sloot heeft vervolgens 
deze RAL-kleur proberen te benaderen met door verschillende verfstoffen op te lossen 
in lokaal verkregen leidingwater. Deze verfstoffen zijn direct verkregen uit blauwhout, 
geelhout en de Reseda luteola waaraan Resedagroen haar naam verleent.

In het meest recente werk uit de tentoonstelling is de terugkerende heroverweging 
altijd een essentieel onderdeel uitgemaakt van haar uitgangspunt.

Golden Masterpiece bestaat uit twee delen; een afbeelding met specifieke materiele 
eigenschappen en een vertolkende tekst. Telkens wanneer het werk wordt tentoongesteld 
blijft de afbeelding gelijk. Daarentegen wordt voor de tekst de gastheer van de 
tentoonstelling gevraagd om een nieuwe tekst te schrijven om het wandobject te 
begeleiden. Ondanks dat deze teksten steeds dezelfde ontstaansgeschiedenis beschrijven, 
benadrukken zij onvermijdelijk andere aspecten van deze geschiedenis. Daarmee worden 
de enkelvoudige interpretaties een transitief  vehikel waarmee het werk door verloop van 
tijd steeds verder wordt aangevuld.

De werken in deze tentoonstelling zijn mede mogelijk gemaakt door Fonds Kwadraat.
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