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Dear society
You are moving way too fast
Way too fast for me
I'm just tryna catch my breath
Can I get a little peace of mind?
And a little bit of silence to unwind
Relief, do you need a relief, do you need a relief?
Do you need a release, do you wanna be free?
Do you wanna be free, do you wanna be free?
Do you wanna be, can I get a little peace of mind?
Dear society
You are moving way too fast
Way too fast for me
I'm just tryna catch my breath

- Avicii

You are standing in an open field. I say this, knowing nothing about you. I am, too. Myself, I am
my self. I try so hard to be, at least. A big self, a massive me. All that I consume, everything I
make – all me. It should be. I scream for help and I buy to become. I’m an open wound bleeding
out into the world, staining everything I touch. The things I eat, the clothes I wear, the stuff I buy.
It’s real, my self. My material me. Become, don’t hide, because wherever you go, there you are.

The realisation of the self, or self-realisation, has no end–an infinite project; a form of
self-protection or an indifferent self projection? In the late-stage of post-history, the self itself has
become a subject of mass-fetishisation – the primary cultural object of commodification. An era
of psychopolitical atomisation. Content creators and influencers form the new proletariat.

Resistance within a market operating on attention capital is inherently invisible, and attempts to
withdraw from contemporary society and its culture of self-realisation as an endless extroverted
project, have masochistic repercussions. Longings for an "escape from society" are instead fed
back to us as easily digestible forms of entertainment such as reality TV and arena-pop – the
consumption of which can only be considered relapse, leaving a yearning for more – of both
evasion of stimuli, and stimuli itself. Building complete and warm survival shelter | Bushcraft
earth hut, grass roof & fireplace with clay has 223 million views on youtube.

the simple life, the still.)) is at once dissolved and multiplied through the gallery’s concurrent
presentations. Through the act of addition, skins peel off towards a feverish dream, situated
somewhere between a collective becoming and complete alienation.
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Dragă societate
Te miști prea repede
Prea repede pentru mine
Încerc doar să-mi trag suflul
Pot să am și eu parte de niște pace?
Și un pic de liniște ca să mă relaxez
Ușurare, ai nevoie de ușurare, ai nevoie de ușurare?
Ai nevoie de eliberare, vrei să fii liberx?
Vrei să fii liberx, vrei să fii liberx?
Vrei să fii, pot să am și eu parte de niște pace?
Dragă societate
Te miști prea repede
Prea repede pentru mine
Încerc doar să-mi trag suflul

- Avicii

Stai într-un câmp deschis. Spun asta, neștiind nimic despre tine. Sunt și eu acolo. Eu, eu sunt
sinele meu. Încerc atât de tare să fiu, cel puțin. Un sine mare, un masiv eu. Tot ce consum, tot ce
fac – cu totul eu. Așa ar trebui să fie. Strig după ajutor și cumpăr ca să devin. Sunt o rană
deschisă care sângerează în lume, pătează tot ce atinge. Lucrurile pe care le mănânc, hainele
pe care le port, chestiile pe care le cumpăr. E real, sinele meu. Materialul meu sine. Devino, nu
ascunde, pentru că oriunde mergi, acolo ești.

Realizarea sinelui, sau auto-realizarea, nu are niciun sfârșit–un proiect infinit; o formă de
auto-protecție sau o proiecție indiferentă a sinelui? În stadiul târziu al post-istoriei, sinele în sine
a devenit un subiect al fetișizării în masă – principalul obiect cultural al comodificării. O eră a
atomizării psihopolitice. Creatori de conținut și influenceri formează noul proletariat.

Rezistența față de o piață care operează după capitalul de atenție (attention capital) este inerent
invizibilă. Încercările de a te retrage din societatea contemporană, din cultura realizării sinelui ca
proiect extrovert nesfârșit, au repercursiuni masochiste. Dorințele de a „scăpa de societate” ne
sunt în schimb băgate pe gât ca forme ușor digerabile de divertisment, cum ar fi reality TV și
arena-pop – consumul cărora poate fi considerat numai o recidivă, lăsând în urmă tânjirea spre
mai mult – spre atât evitarea stimulilor, cât și spre stimulii în sine. Building complete and warm
survival shelter | Bushcraft earth hut, grass roof & fireplace with clay are 223 milioane de
vizualizări pe youtube.

the simple life, the still.)) este în același timp dizolvată și multiplicată prin prezentările
concomitente ale galeriei. Prin actul de adiție, pielea se decojește spre un vis febril - situat
undeva între o devenire colectivă și alienare completă.

Text de Nilz Källgren, traducere în română de Maria Persu


