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Kunst baart oefening

Notulen vergadering 
13 september, 2017 in Club Solo
URGENTIE: uitkomsten zo snel mogelijk  
in praktijk brengen

Aanwezig: K Klaar van der Lippe (voorzitter),  
B Bart Stuart, A Ad van Rosmalen (voormalig 
leider Lokaal 01, departementshoofd Kunsten 
Academie St. Lucas, Antwerpen), L Lorelinde 
Verhees (coördinator en kernlid Club Solo, 
kunstenaar), F Florette Dijkstra (notulist van de 
vergadering, kunstenaar, kernlid Club Solo)
De vergadering vindt plaats in de oefenruimte 
van de tentoonstelling JUST PRACTICE!  
De speelobjecten in deze ruimte worden 
tijdens de vergadering ingezet om standpunten 
kracht bij te zetten en te overstemmen. 1

1  Vaststellen agenda 

F  Wie is de voorzitter?
B  We hebben een natuurlijke voorzitter en die heeft een 

blauwe jurk aan.
K  (knikt, richt zich tot het gezelschap) Mensen, we 

zijn hier bij elkaar om vijftienhonderd woorden te 
bewaren voor de toekomst. De zin ervan is dat we 
ons gezamenlijk buigen over wat er moet gebeuren 
om ons geliefde gebied, de kunsten, te behouden, te 
versterken, te veranderen en zo nodig te vernietigen. 
Zodat we over tien jaar kunnen zeggen: wat hadden 
wíj dat goed gezien – of slecht begrepen. We leven 
in een ouderwetse tijd die we op geen enkele manier 
doorgronden, terwijl er spectaculaire veranderingen 
plaatsvinden. Onze verhaalstructuur is absoluut 
ontoereikend voor het verhaal dat ons overkomt. Daar 
ligt een grote taak voor de kunst. Als het er is, is het 
er, en dan kun je ineens ... ‘ploep’! 

Agenda 2

1  Vaststellen agenda
2  Ingekomen stukken
3 Kunst als oefenruimte voor de vormgeving  

van de samenleving
4  Kunst als werkwoord (op lange termijn)
5  Oefenen in scheppen als deel van een  

‘strategie voor verantwoordelijk burgerschap’
6  Rondvraag 

The Art of Practising

Club Solo meeting minutes
13 September, 2017 
URGENCY: to put results into practise
 as soon as possible 

Attendees: K Klaar van der Lippe (president),  
B Bart Stuart, A Ad van Rosmalen (former 
leader of Lokaal 01, department leader at  
St. Lucas school of arts, Antwerp), L Lorelinde 
Verhees (Club Solo coordinator and core 
member, artist), F Florette Dijkstra (minute-taker, 
artist, Club Solo core member) 
This meeting takes place in the practise room 
of the exhibition JUST PRACTICE! The play 
equipment in this room is used during the 
meeting to reinforce or drown out positions put 
forward. 1 

1  Setting the agenda 

F  Who is president? 
B  We have a natural president, wearing a blue dress. 
K  (nods, addresses company) Everyone, we have gath-

ered to save fifteen hundred words for posterity. The 
aim is to come together and take a look at what it’ll 
take to maintain our beloved field, the arts, to reinforce 
it, to change it, and, if necessary, to destroy it. So that 
in ten years we can say: how right we were – or how 
badly we misunderstood. We live in an old-fashioned 
age that we don’t understand in any capacity, even as 
spectacular changes are taking place. Our narrative 
structure is utterly failing to cover the story we find 
ourselves in. This is where art should step in. When 
it’s there, it’s there, and all of a sudden you can ... 
‘poof’! 

Agenda 2

1  Setting the agenda 
2 Documents received
3 Art as a practise space for social design
4 Art as a verb (in the long term) 
5  Practising creation as a part of a ‘strategy for 

responsible citizenship’ 
6  Question round

Noten bij de notulen

1 
Een notulist noteert wat an-
deren zeggen en verwoordt 
geen eigen mening. Maar de 
urgentie van deze vergadering 
vraagt om een snelle uitwer-
king in de praktijk. Daarom 
wordt in de noten bij de no-
tulen geprobeerd het instru-
mentarium (Bart sprak over 
een ‘toolbox’) te formuleren 
dat nodig is om de uitspraken 
in daden om te zetten – iets 
waarover de sprekers weinig 
concreet worden. 
Om meteen te beginnen: 
vergaderen is bijeenkomen 
om te overleggen en beslis-
singen te nemen. Het is een 
vorm van tijdelijk samenleven, 
een oefenruimte voor collecti-
viteit – en daarmee een eerste 
instrument. 

2 
De agenda bij de vergadering 
legt bloot wat goed gaat en 
onthult waar de blinde vlek-
ken zitten in het gevoerde 
beleid. Daardoor staat de 
agenda altijd tussen verleden 
en toekomst in, tussen wat 
had moeten gebeuren en wat 
moet gaan gebeuren. De sa-
menstellers moeten dus voor-
bij hun eigen doelstellingen 
denken om te zien wat ze nog 
niet kunnen zien, of daar in elk 
geval vragen over te stellen. 
Zo concluderen Bart en Klaar 
dat de door henzelf gestelde 
doelen relevant zijn, omdat zij 
en het publiek er enthousiast 
over zijn. Maar is hun stra-
tegie om oefening centraal 
te stellen wel toereikend? 
Kunnen zij de uitkomst van 
de oefeningen nog verdie-
pen en verbreden? Typische, 
gedegen agendapunten. Het 
samenstellen van de agenda 
is een tweede instrument.

Minute notes

1 
A minute-taker takes the mi-
nutes without stating his or 
her own opinion. But the ur-
gency of this meeting means 
that information is processed 
at great speeds. This is why 
the minute notes are intended 
to describe the set of instru-
ments (or ‘toolbox’, as Bart 
called it) to turn these words 
into actions – something 
hardly elaborated upon by 
the speakers. So, to start: 
when we attend a meeting, 
we gather to talk and take 
decisions. You might call it a 
temporary community, a prac-
tise room for collectivity – and 
as such, it makes up the first 
instrument. 

2 
The meeting agenda shows 
what is going well, while ex-
posing blind spots in current 
policy. This will position the 
agenda between past and 
future; between what should 
have happened and what will 
have to happen. That means 
that the agenda-setters must 
think beyond their own goals 
to see what they cannot see 
yet, or at least ask questions 
to this end. For example, in a 
document handed out before 
the meeting, Bart and Klaar 
concluded the goals they had 
set were relevant, because 
both they and the public 
were enthusiastic about it. 
But is their practise-focused 
strategy sufficient? Can they 
expand upon the practise 
results? Typical, solid agenda 
points. Agenda setting is the 
second instrument. 

klaar van der lippe
bart stuart

Florette Dijkstra



K De voorzitter haalt nu iets te drinken.
B  (naar K) Dat klinkt veelbelovend. (naar F) Ik snap de 

vraag best. Maar zit je verwarring erin dat we zoge-
naamd op zoek zijn naar ‘samen’, en ondertussen de 
regie proberen te nemen?

F  Ja. 
B  Maar zit het er dan in dat je eruit stapt, dat je er zelf 

niet bent?
F  (denkt na) Ja, je streeft naar een collectief gedeelde 

ruimte, maar je onderscheidt je door de aanzet te 
geven. Kan het ook anders? Ik wil me niet mengen in 
de vergadering, maar ...

B  Dat doe je natuurlijk wel!
F  Ik wil het voor de notulen duidelijk hebben!
K  (wijst op een projectie, gericht op een rond verkeers-

bord dat in de ruimte staat: een carnavalsgroep uit 
Peru vormt een kring) Kijk, heel bevredigend: een 
cirkel in een cirkel. In Peru openen ze het carnaval 
door de dood weg te sturen. Ze dansen rond een 
boom en halen er cadeautjes uit. Het dansen doen 
ze met z’n allen, de hele tijd in cirkels.

L  (loopt weg, komt terug)
B  (stopt de projectie)

4  Kunst als werkwoord

B+K (werpen vraag op) Wat is de oorzaak van de margi-
nalisering van kunst in onze samenleving, en van het 
verlies van haar rol als baken en venster? 4

K  (antwoordt op eigen vraag) Wij denken dat kunst is 
gemarginaliseerd doordat ze sinds de negentiende 
eeuw de unieke expressie van een geniaal individu 
moest zijn en in de twintigste eeuw steeds concep-
tueler en ‘lastiger’ werd – wat niet resoneerde met 
de visie van het grote publiek, dat liever idolen had 
dan genieën. Kunst wil noch een ideologie, noch een 
spektakel zijn.

L  Mensen zijn de band kwijtgeraakt met het maken van 
dingen. Daardoor is het moeilijk kunst te zien als iets 
wat iedereen kan. 

B+K Kunst heeft de grote taak mensen voor te bereiden 
op de toekomst. Het vergroten van de reikwijdte van 
het handelen (‘agency’) is daarin een belangrijke stra-
tegie. Iets maken is een vorm van handelen die niet 
hoeft te leiden tot ‘affe’ objecten. Het is een manier 
van werken die zelfredzaamheid en zelfvertrouwen 
vereist bij makers en publiek. Dat kan alleen als 
samenwerking de leidraad van het handelen wordt. 
Maar in welke zin is die manier van werken een voor-
uitgang? 5 

L  Vooruitgang zit tegenwoordig vooral in het bieden van 
weerstand. Wij mensen kunnen leren weerstand te 
bieden aan de schijnbare progressie van de deeleco-
nomie – die niet deelt. Het is lastig je te verzetten 
tegen iets wat een ontwikkeling lijkt. 

K  Dat komt doordat de deeleconomie een vooruitgang 
lijkt te zijn terwijl het een ontmenselijking is. Zonder 
lichamelijke interactie begrijpen we de wereld niet. 
Je kunt je dingen alleen maar voorstellen als ze zijn 
opgeslagen in een handelend geheugen.

5 Oefenen in scheppen als deel van een  

‘strategie voor verantwoordelijk burgerschap

A  Ik zou de weerstand willen uitbreiden. Ik zou hem 
willen uitbreiden met de fantasie. Niet als verbeelding 
of faculteit van de kunstenaar. In de fantasie kun je 
het verzet beproeven. Je kunt er zover in gaan dat 
je jezelf imaginair opoffert, of niet. Dat je jezelf in de 

But does your confusion stem from us looking for 
‘togetherness’, while at the same time trying to take 
charge? 

F  Yes. 
B  But is the problem that it means you’re getting out, 

that you’re not a part of it yourself? 
F  (thinking) Right, the goal is a collectively shared 

space, but by instigating that, you’re no longer part 
of this collective. Is there another way? I don’t mean 
to get too involved in this meeting, but ... 

B  You are, of course! 
F  I’d just like it cleared up for the minutes! 
K  (pointing to a film showing a group of Peruvian 

dancers forming a circle, projected onto a round 
traffic sign in the room) How satisfying. Look: a circle 
within a circle. In Peru, they open Carnival by expel-
ling death. They dance around a tree and take out 
gifts. They perform their dance together, and always 
in circles. 

L  (walks out, and returns) 
B  (shuts down the projection)

4  Art as a verb 

B+K (raising a question) What is the cause of the margin-
alisation of art in our society, and of art losing its role 
as a window and a beacon? 4

K  (answering her own question) We think art has 
become marginalised by increasingly needing to 
be the unique expression of a genius throughout 
the nineteenth century, and getting more and more 
conceptual and inaccessible in the twentieth – which 
did not speak to the public’s vision, preferring idols 
to genius as they do. Art strives to be neither an 
ideology, nor a spectacle. 

L  People have lost their connection to making things. 
This makes it hard to see art as something anyone 
can do. 

B+K The great task of art is to prepare people for the 
future. Increasing the reach of agency is an impor-
tant strategy to this end. Creating something is a 
form of action that doesn’t necessarily need to lead 
to finished objects. It’s a methodology that requires 
its makers and its audience to be self-sufficient 
and confident. This is only possible if collaboration 
becomes the guiding principle. But how can this 
method be called progress? 5

L  Progress is mostly about resisting these days. As 
people, we can learn to resist the ostensible progress 
of the sharing economy – which doesn’t actually 
share. It can be hard to stand up to what appears to 
be growth. 

K  That’s because the sharing economy looks like a form 
of progress, while it’s actually a form of dehumanisa-
tion. Without physical interaction, we cannot under-
stand the world. You can only imagine things when 
they’re committed to active memory. 

5  Practising creation as a part of a ‘strategy  

for responsible citizenship’ 

A  I would like to expand this resistance. I’d like to 
expand it with fantasy. Not imagination, or the artist’s 
faculties. Fantasy is where you can taste the resist-
ance. You can go so far as to fantasise about sacri-
ficing yourself, or not. Putting yourself in the hero’s 
shoes, or not. (to K) I think the nuance of resistance 
that you’re talking about can easily stem from a good 
fantasy life, if that’s a word. I’m not convinced that 

4 
Het zoeken naar en kennen 
van oorzaken is de grond 
onder alles. Het is het van-
daag van de toekomst. Zij die 
haar grond kent, zet de juiste 
stappen. Maar grond is nooit 
statisch: ze breidt zich uit of 
beeft weg. Daarom is het no-
dig haar doorlopend te voelen, 
te beroeren en te ademen. Die 
handelingen samen vormen 
een vierde instrument.

5 
De vraag ‘wat te maken’ of 
‘wat te doen’ gaat over de 
toekomst, over een hallucinair 
gezien doel. Het formuleren 
van doelen is het belangrijk-
ste doel van vergaderen; het 
bereiken ervan niet. Bereikte 
en niet bereikte doelen maken 
deel uit van de agenda voor 
de volgende vergadering. Het 
dromen, hallucineren, fantase-
ren en verbeelden van doelen 
is een vijfde instrument.

4 
Looking for and knowing the 
cause is the basis for every-
thing. It’s the future’s today. 
She who knows her basis 
will take the right steps. But 
the basis is never static: it ex-
pands, or shrinks away. That’s 
why we have to keep feeling it, 
touching it, breathing it. These 
actions make up the fourth in-
strument. 

5 
The question of ‘what to make’ 
or ‘what to do’ is about the fu-
ture, about an imagined goal. 
Formulating goals is the main 
purpose of a meeting; achie-
ving those goals isn’t. Goals, 
achieved or not, become a 
part of the agenda for the next 
meeting. Dreaming about, fan-
tasising about, hallucinating, 
and imagining goals is the fifth 
instrument.

2  Ingekomen stukken

(ieder leest de agenda op het grote witte bord; boven 
in het gebouw is veel kabaal; K en B verdelen stukken 
appeltaart die ze hebben gemaakt van appels uit de 
achtertuin van Club Solo; enkele witgeschilderde 
houten blokken worden zo opgesteld dat de deelne-
mers aan de vergadering in een cirkel kunnen zitten)

K  Heeft iemand nog een vraag in het kader van de inge-
komen post? (het kabaal op zolder neemt toe) Ik heb 
wel een bericht, en dat is dat de heksen draven. 

B  (mond vol appeltaart) Het verlichte centrum heeft last 
van zwaartekracht. 

A  Volgens mij beschouwen jullie ons als een ingekomen 
stuk. 

B  Dat accepteren wij. De ingekomen stukken zijn jullie 
zelf.

3  Kunst als oefenruimte voor de vormgeving  

van de samenleving

K  (komt tot de orde) Kunstenaars staat een enorme 
taak te wachten: de wereld redden. Want die gaat 
naar de klote. Om dat tegen te gaan is een collectivi-
teit nodig. Niet uit ideologische bevlogenheid, maar 
uit pure noodzaak. Wij moeten het gevoel van ‘wij’ 
oefenen.

L  Het Performance Art Forum (PAF) in Noord-Frankrijk 
is zo’n oefenplek voor het ‘wij’. Ze werken daar vanuit 
het idee dat iedereen alles zelf doet. Hun regels zijn: 
‘Don’t leave traces’, ‘Make it possible for the other’ 
en ‘The do-er decides’. Je wordt als individu aange-
sproken, met het doel dat je ruimte voor de ander 
en de groep maakt. Doordat je alles zelf doet en 
achter jezelf opruimt, en de boel laat zoals die was 
of hem verbetert, leg je je verantwoordelijkheid bij 
het zorgen voor de ander, waardoor die ander ook 
voor jou zorgt. 3

A  Laatst las ik dat onze samenleving de ‘geïndividua-
liseerde samenleving’ wordt genoemd. Maar dat is 
een contradictie, want hoe meer er geïndividualiseerd 
wordt, hoe minder er van een samenleving sprake is.

K  Daarom moeten mensen zelf zoeken naar daadwer-
kelijk beleefbare collectieven. Ik heb bijvoorbeeld een 
paar weken een klooster in Goes gerund. De eerste 
dagen moest iedereen wennen aan het alles almaar 
samen doen, maar daarna werd dat juist heel behaag-
lijk. Dat soort oefenen in het ‘wij’ doen we bijna niet 
meer. We praten wel veel over de samenleving en 
oordelen er ook over, maar we oefenen nooit in het 
worden van een groepje, in wat daadwerkelijk een 
samenleving is.

F  (spreekt typend) Wacht! Er zit me iets dwars. 
B+K Vertel. Hoewel ongebruikelijk, de notulist kan haar 

punt maken.
F  Wat ik niet begrijp is dat jullie het hebben over een 

zoeken naar collectiviteit, maar dat je je intussen van 
de ander onderscheidt doordat je jezelf kunstenaar 
noemt en iets aanzwengelt – wat die anderen vervol-
gens gaan doen.

B  Hm.
K  (enthousiast) Dank je wel voor deze vraag. Ik merk zelf 

dat het oefenen in ‘geen auteur zijn’ de eerste disci-
pline is die je jezelf moet opleggen, op een moment 
dat je serieus het pad van de oefening opgaat. ‘Just 
do it’ gaat uit van de impuls, onze JUST PRACTICE! 
beweegt via de oefening tussen motief en doel.

B  Mag ik de notulist een vraag stellen?
K  Ja, dat mag.
B  Vanwaar de verwarring? 

2  Documents received

(everyone reads the agenda on the large whiteboard; 
loud noise can be heard upstairs; K and B pass out 
slices of apple pie they made with apples from Club 
Solo’s back garden; a number of logs, painted white, 
are set up so that the attendees can sit in a circle) 

K Are there any questions about received documents? 
(the noise in the attic increases) I do have a message: 
witching hour is early today. 

B  The enlightened centre is suffering under gravity. 
A  I get the impression you consider us received docu-

ments. 
B  We accept that. You are the documents received. 

3  Art as a practise space for social design 

K  (bringing order) Artists are facing a tremendous task: 
to save the world. It’s going to shit, after all. Some 
form of collectivity is required to counter this. Not out 
of ideological engagement, but out of pure necessity. 
We have to practise the sense of ‘us’. 

L  The Performance Art Forum (PAF) in Northern France 
is a good place to practise ‘us’. They work from the 
basic assumption that everyone does everything 
themselves. Their rules are: ‘Don’t leave traces’, ‘Make 
it possible for the other’, and ‘The do-er decides’. 
They speak to you as an individual, with the goal of 
providing space to others and the group. By doing 
everything for yourself and cleaning up after yourself, 
only fixing the things that are broken, you shift your 
responsibility to taking care of others, and the others, 
in turn, will take care of you. 3

A  I read that our society is referred to as an ‘individu-
alised society’ the other day. But that’s an oxymoron 
– the more individualised it is, the less society there 
is to speak of. 

K  That’s why people need to look for collectives that 
can actually be experienced. For instance, I ran a 
monastery in the city of Goes for a few weeks. The 
first days, everyone had to get used to the idea of 
having to everything together, but it ended up feeling 
very comfortable. This practising ‘us’ is something we 
hardly ever do anymore. As much as we may discuss 
society, and even judge it, we never practise being 
part of a group, we never practise actually being a 
society. 

F  (while typing) Wait! Something’s bothering me. 
B+K Do tell. As unusual as it may be, let the minute-taker 

make her point. 
F  What I don’t understand is that you’re talking about 

looking for collectivity, but in the meantime, you put 
yourself in a distinct position by calling yourself an 
artist and promoting something – which is then acted 
upon by others. 

B  Hm. 
K  (enthusiastically) Thank you for this question. I’ve 

noticed practising ‘not being the author of your work’ 
is the first discipline you should impose on yourself 
once you take your first serious steps on the path of 
practise. Practise also means letting go of the goal, 
trying to practise the motive in the right way, and not 
moving towards the goal without a motive. ‘Just do 
it’ departs from the impulse, our JUST PRACTICE! 
moves by excercise between motif and purpose. 

B  May I ask the minute-taker a question? 
K  Yes, you may.
B  What is the problem here? 
K  The president is getting something to drink. 
B  (to K) I like the sound of that. (to F) I get the question. 

3 
Voorbeelden zijn de meest 
beeldende uitingsvormen 
tijdens een vergadering. Ze 
maken theorieën begrijpelijk 
voor toehoorders. Daardoor 
zijn ze in een vergadering van 
doorslaggevende betekenis, 
terwijl ze van zichzelf juist 
zeer betrekkelijk zijn. In die 
dubbelzinnigheid vormen zij 
een derde instrument.

3 
No form of expression speaks 
stronger during a meeting 
than examples. They make 
theories accessible to liste-
ners. This is why they perform 
a pivotal role in meetings, 
even if they are quite condi-
tional on their own. In their 
double-natured capacity, they 
form the third instrument. 



ons, omdat ze iets hadden gedaan wat ze nog nooit 
hadden gedaan. Ik ben toen niet in de oefenruimte 
geweest, omdat die van het publiek was. Een publiek 
dat in zekere zin wel consumeert, maar als een actieve 
consument. 

K  Ieder leefde een eigen fantasie uit. Ieder voelde 
zich vrij dat te doen. Mensen waren veel inventiever, 
extremer en achterlijker dan ik had gedacht. In plaats 
van tot een punt te komen, kwamen ze tot een grote 
pompoen waaruit allerlei draden ploften. 

A  De uitsluiting van de kunstenaar is het gevolg van dit 
werk. Dat zou je een weeffout kunnen noemen. Jullie 
hebben iets geweven en het gevolg is dat je wordt 
buitengesloten.

B  (tegen L) Met oefenen is het cruciaal dat je het samen 
doet en dat je er de ruimte voor hebt, zoals wij die hier 
hebben gekregen van jullie. Het is belangrijk dat de 
gemeenschap daar financieel aan bijdraagt. Dat gaat 
ook over vertrouwen. 7

A  Zo is de academie een kunstplek waar kunstenaars 
bij elkaar komen. Maar wat moet die verzameling 
mensen daar doen? Het probleem is dat de academie 
een onderwijsinstelling moet zijn met een leerdoel 
dat wordt getoetst. Ik heb onlangs besloten dat wij 
dat niet meer doen. Want elke keer als je denkt: ‘dit 
is het kunstwerk dat ik wil maken’, is het kunstwerk 
je te slim af en wordt het iets anders. Als je groepen 
mensen bij elkaar brengt, zoals jullie hier doen, ga 
je ze ook niet vertellen welke bedoeling je hebt. Om 
te voorkomen dat de handeling die je wilt verrichten 
wordt ingeperkt.

B  (na een lange stilte) Hoe gaan we dit verder brengen? 
Hoe gaan we mensen infecteren? Weven is een 
werkwoord: je maakt iets samen, bindt het samen en 
het wordt één ding. Het is een handeling. Kunst is ook 
een werkwoord. Ik heb verder geen opmerkingen. 8

6 Rondvraag 9

K  Mensen, iemand nog iets voor de rondvraag?
B  Ik zou benieuwd zijn naar een soort ‘toolbox’ voor het 

weven.
(instemmend gemompel) 10

B  F, heb jij nog iets voor de rondvraag?
F  (spreekt typend) Er is iets waar jullie overheen praten. 

Namelijk dat A zegt: je moet het zoeken in de fantasie, 
je moet grenzen verleggen in de fantasie, en jullie 
leggen die in de weerstand ... (aarzelt) in een ruimte 
met andere mensen. Maar fantasie is zo in jezelf, 
en dit (gebaart om zich heen) is vooral om je heen. 
Volgens mij ligt daar nog iets. 

K  Dat heb ik expres laten liggen. 
F  O, heb je dat expres gedaan. (typt verder)
A  Dat is dan een manipulatieve voorzitter. (anderen 

lachen)
K  (haastig) Nou, nee. Mijn fantasie is een lichaams-fan-

tasie. Ik vind het moment waarop we één groot bewe-
gend riet worden fantastisch. 

A  Wat is het verschil tussen fantastisch en fantasie?
K  Ik verzin nooit wat. Fantasie is voor mij een onbe-

staand begrip. 
B  Ik vind dat een mooie constatering.
K  Ja, dus ...
B  (breekt af) We hoeven er niet meer over te praten.  

Dit is een rondvraag. (instemming)

Vergadering eindigt om 22.15 uur.

K  Everyone was living their fantasy. Everyone felt free 
to do so. People were much more inventive, extreme 
and idiotic that I’d given them credit for. Rather than 
coming to a point, they came to a great pumpkin with 
all sorts of wires bursting from it. 

A  The artist’s exclusion is the result of this work. You 
might say that you’ve woven a flaw into your work. 
You knit together a whole system, only to be excluded 
from it. 

B  (to L) When it comes to practise, doing it together 
and having room for it, as we were granted by you, is 
key. It is important for the community to contribute to 
this financially. It’s also a matter of trust. 7 

A  Take the academy – an art space where artists come 
together. But what’s the point of this group of people? 
The problem is that the academy is required to be an 
educational facility with learning goals that are tested. 
I’ve recently decided we won’t be participating in this 
any longer. Every time you think ‘this is the work of 
art I intend to make’, the work slips from your grasp 
and becomes something different. When you bring 
groups of people together, as you are doing here, 
you don’t tell them what the purpose is. Otherwise, 
whatever action you mean to perform is only limited. 

B  (after a long silence) How are we going to take this 
any further? How are we going to infect people? 
Weaving is a verb: you create something together, 
bind it together and make into a single whole. It’s an 
action. Art is a verb too. I have no further comments. 8

6 Question round  9 

K  Are there any questions left, anyone? 
B  I’d be interested to see a weaving toolbox. 

(murmur in agreement) 10

B  F, do you have any questions? 
F  (while typing) There’s something you haven’t 

addressed yet. A has said: fantasy is where you 
need to look, where you need to shift your bound-
aries, while you two are situating the resistance ... 
(hesitating) in a room full of people. But fantasy is 
very internal, and this (gesturing around her) is mostly 
what’s around you. I think we’re missing something 
here. 

K  I left it out on purpose. 
F  Oh, it was on purpose. (continuing typing) 
A  What a manipulative president we have. (laughter) 
K  (hastily) No, that’s not it. My fantasy is a body fantasy. 

I think the moment when we became one big waving 
mass of reed was fantastic. 

A What’s the difference between fantastic and fantasy? 
K  I never make stuff up. Fantasy is a meaningless 

concept to me. 
B  Now there’s a wonderful observation. 
K  Right, so ... 
B  (interrupting) We don’t need to go into it any further. 

This is a question round. (general agreement) 

Meeting concluded at 10.15 PM. 

7 
Vertrouwen in de ander is hier 
een zevende instrument, maar 
kan evengoed een eerste zijn. 
Want met vertrouwen begint 
het samenleven. Vertrouwen 
in de ander is niet afhankelijk 
van het wel of niet maken van 
fouten. Wat fout gaat, bepaalt 
het gezicht van een collectief. 
Naderend geweld is de hoe-
der van de samenleving. 

8 
Oefenen, doelen stellen, een 
instrumentarium aanleggen: 
het kan niet zonder voldoende 
ruimte en tijd. Het beschikken 
over tijd is overigens noodza-
kelijker dan het beschikken 
over ruimte. Tijd vormt een 
achtste instrument.

9 
Het laatste agendapunt is de 
rondvraag. Het is een luchtig 
moment waarop men zich 
voorbereidt op vertrek uit het 
tijdelijk samenzijn – zich daar 
in feite al buiten plaatst door 
op het allerlaatst nog een kri-
tische vraag te stellen. Het is 
een negende instrument.

10 
Het is lastig om uit een verga-
dering de juiste ‘instrumenten’ 
te filteren. Daartoe moeten 
de schijninstrumenten van de 
ware er-to-do instrumenten 
worden onderscheiden. De 
hier genoemde instrumenten 
zijn misschien niet de instru-
menten die een ander uit de 
vergadering had gedestil-
leerd. Dat roept ook de vraag 
op of er wel een instrumenta-
rium kan worden aangelegd 
voor de hele samenleving, 
of dat er deel-instrumentaria 
voor deel-collectieven nodig 
zijn. Daarnaast is het de vraag 
of kunstenaars de juiste per-
sonen zijn om het gereed-
schapsarsenaal te beheren, 
te repareren, uit te breiden en 
te recyclen. Die laatste vier 
handelingen worden verricht 
met een tiende instrument.

7 
Trust in others is the seventh 
instrument here, but it might 
as well be the first. Trust is 
the basis for society. Trust 
in others doesn’t depend on 
making or avoiding mistakes. 
The face of a collective is de-
termined by its mistakes. Loo-
ming violence is the guardian 
of society. 

8 
Practising, setting goals, put-
ting together a set of instru-
ments: all these things require 
a minimum of space and time. 
Still, having sufficient time is 
more important than having 
sufficient space. This is why 
time is the eighth instrument. 

9
 The final point on the agenda 
is the question round. This 
is a light-hearted moment, 
allowing everyone to prepare 
for the end of their temporary 
community – even to place 
themselves outside prelimina-
rily by squeezing in a critical 
question at the very end. It is 
the ninth instrument. 

10 
It can be tricky to distil the 
right ‘instruments’ out of a 
meeting. False instruments 
need to be separated from 
the ones that actually matter. 
The instruments described 
in these notes might have 
been phrased entirely diffe-
rently by someone else. This, 
in turn, raises the question 
whether a set of instruments 
can even apply to society as 
a whole, or whether sub-sets 
of instruments are required for 
sub-collectives. A follow-up 
question is whether artists are 
up to the task of overseeing 
toolbox maintenance, repair, 
growth, and recycling. These 
four jobs are to be performed 
with a tenth instrument. 

rol van de held stelt, of niet. (naar K) Die nuance van 
de weerstand waar jij over spreekt, kan volgens mij 
uit een goed fantasieleven voortkomen, als dat een 
woord is. Ik ben er niet van overtuigd dat oefenen – 
stel dat dat weerstand is – op de barricaden moet 
gebeuren of elders, op een plek waar de weerstand 
zich concreet voordoet. Ik zou de nuance in de 
fantasie willen zoeken en niet zozeer in het bouwen 
van dingen. Betekenis heeft lichaam nodig om te 
kunnen bestaan. Het gaat over de feitelijke aanhech-
ting van de betekenis aan een lichaam. Als er alleen 
een algoritme of een computerprogramma in de 
‘cloud’ is, wat voor betekenis heeft dat dan? Het is 
een dubbele ontmenselijking.

L  Als iets een lichamelijke vorm aanneemt, kun je 
daarin een relatie met de ander leggen. (wijst naar 
de hangende objecten in de ruimte) We zijn hier in 
een ruimte die dat belichaamt. Het werk is concep-
tueel maar heeft materie gekregen. Via een lichaam 
buiten jezelf maak je een handreiking naar een ander 
lichaam. De objecten hier zijn ‘transitory objects’: 
materiële dingen die niet zijn gefixeerd. Daardoor kun 
je een relatie met ze aangaan en gaan de objecten 
een relatie met elkaar aan. Ze circuleren in dat 
netwerk. ‘Transitivity’, zoals David Joselit het noemt.

K  (staat op, loopt naar het hek dat aan een monorail in 
de ruimte hangt) Ik krijg nu heel erg de neiging om 
iets te doen. (trekt met een harde ruk het rek over het 
gezelschap heen, enorm lawaai)

K  (gaat weer zitten) Kijk, dat hek is er wel, maar je kunt 
het ook weer weghalen. Ik vind het in die zin niet echt 
een object, maar iets tussen een handeling en een 
object in.

L  Een ‘transitory object’.
A  Sorry?
L  Ik weet het goede Nederlandse woord niet. 
A  Nee, ik verstond het gewoon niet.
L  ‘Transitory object’. Dat vind ik er ook zo interessant 

aan. Het zijn heel fysieke, materiële zaken, maar ze 
zijn niet gefixeerd, ze kunnen weer voor een ander 
doel worden ingezet, maar nu zijn ze hier. We kunnen 
niet om ze heen. Daardoor kun je er ook een relatie 
mee aangaan. Dan zijn er nog de taal en het concept 
waarmee we dat kunnen doen, en het ding zelf dat 
we kunnen voelen.

K  Het publiek verdampt zodra je met een groep 
mensen bent. Het worden deelnemers aan eenzelfde 
gebeuren. (K vertelt dat ze op de opening heeft 
gedanst met de buren van Club Solo) We eindigden 
als een collectief bewegend helmgras. De ruimte 
werd een oefenruimte voor de vormgeving van de 
samenleving. Het kan lukken maar ook mislukken, en 
ook ineens weer lukken. 6

B  (vult aan) Oefenen zit in het idee dat het heel af en 
toe lukt.

K  Oefenen in ‘geen auteur zijn’ is de eerste discipline 
die je jezelf als kunstenaar oplegt. Oefenen betekent 
dat je het doel loslaat, dat je vanuit je motief op de 
juiste manier oefent, en niet motiefloos op het doel af 
gaat.

A  Jullie zeggen ook dat scheppen het gevolg is van 
kunst. Maar volgens sommigen moet je uitgaan van 
het begrip en word je daarna vaardig. Als kunst oefe-
ning baart, leidt ‘doen’ tot begrip, en niet andersom.

B  (knikt instemmend) Hoewel K en ik op het affiche 
staan als de makers van de tentoonstelling, willen 
we dat de bezoekers het vertrouwen hebben dat ze 
zélf de auteur zijn. Op de opening bedankten mensen 

practise – supposing that that is what resistance is – 
should take place on the barricades, or elsewhere, in 
a place where the resistance is actually manifesting 
itself. I would look for the nuance in fantasy, rather 
than in building things. Meaning needs a physical 
form in order to exist. It’s about the attachment of 
meaning to a body in reality. If there’s nothing but 
an algorithm or a program in the cloud, what is the 
meaning of that? It’s doubly dehumanising. 

L  When something takes on a corporeal form, that 
allows you to relate to others. (pointing to objects 
suspended in the room) The room we’re in embodies 
that idea. The work is conceptual in nature, but it has 
become material. You reach out to another body via a 
body outside of your own. These objects are ‘transi-
tory objects’: material things that haven’t been fixed 
in place. This allows you to relate to them, for things 
to happen. This allows you to relate to them, and it 
allows objects to relate to each other. They circulate 
in that network – ‘transitivity’, as David Joselit calls it.

K  (gets up, walks toward a fence suspended on a 
monorail) I suddenly feel a strong urge to do some-
thing. (pulls the fence over the attendees with a 
sharp jolt, loud noise ensues) 

K  (sitting back down) See, the fence is right there, but 
you can get rid of it just as easily. In that sense, it’s 
not so much of an object to me, but rather something 
in between an object and an action. 

L  A ‘transitory object’. 
A  Sorry? 
L  I don’t know the Dutch word for it. 
A  Oh, I just meant I didn’t catch it. 
L  ‘Transitory object’. That’s what makes it so interesting 

to me. These are very physical, material things, but 
they aren’t fixed in one place, they can be reused for 
another purpose, and they just happen to be here 
right now. We can’t avoid them. This allows us to 
relate to them. Then there’s the language and the 
concept that let us do this, and the thing itself that 
we can feel. 

K  There’s no more public once you’re with a group of 
people. They all turn into participants of the same 
experience. (K recounts having danced with Club 
Solo’s neighbours at the opening) We ended up like 
collectively waving beach grass. The room became 
a practise room for envisioning society. It may be a 
success, it may be a failure, or it may be a success 
yet. 6

B  (adding on) Practising is a part of the idea that you 
only succeed once in a while. 

K  Practising ‘not being the author’ is the first discipline 
you impose on yourself as an artist. Practising also 
means letting go of the goal, trying to practise the 
motive in the right way, and not moving towards the 
goal without a motive. 

A  You also say creation is the outcome of art. But 
others say you need to start at the basic concept 
and build your skills from there. If practise makes 
perfect, action leads to understanding, and not the 
other way round. 

B  (nodding in agreement) K and I may be on the poster 
as the creators of the exhibition, we want our viewers 
to be confident that they themselves are the authors. 
People thanked us at the opening, because they had 
done something they’d never done before. I didn’t 
go into the practise room then, since it belonged to 
the public. Our public may be consumers, in a way, 
but they are active consumers. 

6 
Bij oefenen en spelen wordt 
de mate van vrijheid van de 
deelnemers bepaald door de 
regels van de oefening of het 
spel. Degene die ze bedenkt, 
heeft een grote verantwoor-
delijkheid. ‘Kunst baart oefe-
ning,’ zeggen Bart en Klaar. 
Maar baart oefening ook weer 
kunst, en die nieuwe kunst 
weer nieuwe oefeningen? 
In de oefenruimte in Club Solo 
is het regel dat je alles mag 
doen, als je de ruimte maar 
achterlaat zoals je hem hebt 
aangetroffen. In die ruimte is 
dus geen progressie, maar 
bij de deelnemers mogelijk 
wel. Het is daarom nodig een 
instrument te ontwikkelen 
dat de progressie van het 
oefenen en spelen bij deelne-
mers meet. Aan de hand van 
de uitkomsten kunnen regels 
worden gesteld of komen ze 
te vervallen. Dit is een zesde 
instrument.

6
In practise and play, the par-
ticipants’ freedom is set in 
the rules beforehand. Great 
responsibility rests with the 
person setting the rules. 
‘Practise comes from art,’ as 
Bart and Klaar say. But does 
this practise result in art itself, 
and does this new art loop 
back to practise? 
The Club Solo practise room’s 
rule is that anything goes, as 
long as you leave the room 
the way you found it. There’s 
no progress in the room then, 
but progress might be found 
in the participants. This is 
why an instrument should be 
developed to measure the 
participants’ progression of 
practise and play. The results 
might be used to set new ru-
les, or scrap old ones. This is 
the sixth instrument. 
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Francis Alÿs (1959) vestigde zich eind jaren tachtig in Mexico 
City, maar is oorspronkelijk uit Antwerpen afkomstig. De kun-
stenaar toont zijn visie op de wereld in schilderijen, performan-
ces (vooral wandelingen), tekeningen en sculpturen, foto’s en 
video’s. Met een scherp oog en veel zin voor humor brengt hij 
in simpele, maar sprekende acties hedendaagse fenomenen 
onder de aandacht. Meermaals vormt de metropool, vaak in 
Latijns-Amerika, het decor van zijn werk. Zijn kritische oeuvre 
wordt gekenmerkt door radicale en tegelijk vluchtige gebaren, 
vaak met een licht surrealistisch tintje. De kunstenaar noemt zijn 
acties ‘fabels’ of ‘verhalen’. Ze bevatten vaak een irrationeel ele-
ment en humor. Zo liep hij in de performance Magnetic Shoes 
(1994) verschillende dagen met magnetische schoenen aan 
zijn voeten door Havanna, verzamelde onderweg metaalafval 
en bracht zo de stad in kaart. In The Green Line (2004) liep 
Alÿs door Jeruzalem met een groene lekkende pot verf over de 
grens die bij de wapenstilstand in 1948 was aangemerkt. Het 
spoor dat hij achterlaat toont de grens die ooit erkend werd, 
maar ondertussen in de vergetelheid is geraakt.

Francis Alÿs (1959) settled in Mexico City in the late 1980s, 
though he originally hails from Antwerp. The artist uses paint-
ings, performance art (especially walks) and drawings, as well 
as sculptures, photographs and videos to show his outlook 
on the world. With his keen eye and a great sense of humour, 
his simple yet evocative actions bring all sorts of contempo-
rary phenomena to the public. Metropoles, particularly Latin 
American ones, are a favoured setting for his work. His critical 
oeuvre is characterised by gestures that are simultaneously 
radical and fleeting, often having a slightly surrealist tone to 
them. The artist refers to his actions as ‘fables’ or ‘stories’. 
They often contain an irrational element, as well as humour. 
For instance, for his performance Magnetic Shoes (1994), 
he spent several days walking through Havana while wearing 
magnetic shoes, collecting metal scraps and charting the city 
along the way. In The Green Line (2004), Alÿs took a leaking 
pot of green paint and walked along the border designated 
after the 1948 ceasefire in Jerusalem. The trail he left behind 
shows the border as it was once recognised, but which has 
since been forgotten.

Sometimes doing something poetic can become 
political and sometimes doing something political 
can become poetic. – Francis Alÿs

Als ik iets onthouden heb van de gesprekken met Bart Stuart en 
Klaar van der Lippe, is het wel hun zoektocht naar gemeenschap-
pelijkheid, of anders gezegd hun actief zoeken naar het creëren 
van een omstandigheid waarin ‘een potentieel tot samenkomen’ 
ligt. Een gegeven dat direct aan Francis Alÿs deed denken. Zeker 
toen Stuart en Van der Lippe begonnen te vertellen over hun 
artist in residency in Lima, Peru, waar zij getuige konden zijn 
van nog steeds bestaande structuren van wederkerigheid. Een 
gegeven dat in onze westerse maatschappij helaas verloren is 
gegaan. Wij besteden tegenwoordig alles uit en zijn het verleerd 
om samen op een onvoorwaardelijke manier aan onze samen-
leving te werken. Om als een gemeenschap samen te leven, 
elkaar te helpen en bij te dragen aan die gemeenschap. Ook Alÿs 
probeert dit engagement tussen mensen weer op te roepen via 
zijn performances. Net als Stuart en Van der Lippe weet hij dat 
kunst iets is dat gebeurt en ontstaat tussen mensen. Met behulp 
van kunst kan een bepaalde beweging tussen mensen tot stand 
gebracht worden. En dit is precies waar het om gaat.

In de performance When Faith Moves Mountains probeert Fran-
cis Alÿs met achthonderd Peruviaanse vrijwilligers het onmogelij-
ke te doen: een berg tien centimeter verzetten. De performance 
vond plaats in een sloppenwijk nabij de Peruaanse hoofdstad 
Lima, in de context van de Biënnale in 2002. De installatie be-
staat uit drie video’s en een reeks leestafels met documentatie. 
In Club Solo tonen we echter ‘The Making of ...’ van het werk, 
waarin lokale Peruvianen geïnterviewd worden en het sociale 
karakter en de sociale reikwijdte van het werk extra in de verf 
gezet wordt. Francis Alÿs omschrijft de actie zelf als een Bijbels 
beeld: ‘Ik weet niet of de duin nu echt opgeschoven is, maar er 
is wel iets gebeurd in die vier uur dat we daar onder een loden 
zon stonden te spitten. De mensen beklommen de heuvel en 
schepten zand. Er gebeurde iets dat je verstand te boven gaat, 
het was een klein mirakel. Het had iets symbolisch en iets heel 
echts tegelijkertijd.’ When Faith Moves Mountains draagt iets 
absurd in zich: er wordt enorm veel moeite gedaan voor een 
minuscuul resultaat. De zorgvuldig geplande actie straalt een 
onvoorwaardelijk geloof uit in de maakbaarheid van de wereld. 
Kunst kan de wereld niet veranderen, maar ze kan wel aanzetten 
tot nadenken.

Francis Alÿs
The Making of ‘When Faith Moves Mountains’

Video, 2002

Collectie M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen / From the collection of M HKA Museum of Contemporary Art Antwerpen

If there’s any impression I got from my conversations with Bart 
Stuart and Klaar van der Lippe, it’s their quest for commonal-
ity – or in other words, their active search for the creation of 
circumstances with a ‘potential for togetherness’. This notion 
immediately reminded me of Francis Alÿs. Especially when 
Stuart and Van der Lippe started talking about their residen-
cies in Lima, Peru, where they witnessed the still-standing 
structures of reciprocity. In the Western world, this notion 
has sadly been lost. We defer all tasks these days, having 
forgotten how to work together unconditionally to create a 
better society, how to live together in a community, to help 
each other, and to contribute to this community. Alÿs also 
tries to reinstill this sense of engagement in people through 
his performances. Like Stuart and Van der Lippe, he knows 
that art is something that takes place and emerges between 
people. Art can help bring about movement between people. 
And this is exactly what it’s all about.

In the performance piece When Faith Moves Mountains, 
Francis Alÿs and eight hundred Peruvian volunteers try to do 
the impossible: move a mountain over a distance of ten cen-
timetres. The performance took place in a slum near Lima, the 
capital of Peru, for the Ibero-American biennial of 2002. The 
installation comprises three videos and a series of reading 
tables with documentation. However, in Club Solo, we are 
showing the making of this work, including interviews with lo-
cal Peruvians, and extra focus on the social nature and reach 
of the work. Francis Alÿs describes the performance as if it 
were biblical: ‘I don’t know whether the dune really did move 
or not, but something certainly happened during the four 
hours we spent digging in the harsh sunlight. People climbed 
up the hill and carried sand. What happened went beyond 
understanding, it was a small miracle. It was simultaneously 
charged with symbolism and very real.’ There is an element 
of absurdity to When Faith Moves Mountains: an enormous 
amount of effort is put toward a nearly undetectable result. 
The carefully planned action radiates with unshakeable faith 
that it’s possible to change the world. Art itself cannot do this, 
but it can make you think.

kleine zaal
M HKA

Lisa van Gerven
curator M HKA/Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen Metamorphosis of 

body and essence
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  Francis Alÿs

 17 The Making of ‘When Faith Moves Mountains’
  video, 2002

kleine zaal 
pagina 26-27

17

benedenzaal 
pagina 16-23

Klaar van der Lippe en Bart Stuart

 15 De studio. Grote afbeelding: de Larense studio van  
Sarah de Swarte, kunstenares en meceanas (1861-1951).  
Op de foto: diverse afbeeldingen van studio’s van 
kunstenaars.

 16 JUST PRACTICE!  
Oefenruimte voor inspiratie en reflectie.  
Interactieve installatie, diverse materialen en projectie, 2017

Club Solo Multiple Galerie
pagina 32

Klaar van der Lippe en Bart Stuart   
  JUST PRACTICE 1-5
  5 stroken fotobehang (60 x 240 cm)

16

15

bovenzaal en gang 
pagina 6-15

Klaar van der Lippe en Bart Stuart

 1 Informatie en achtergronden van de kunstenaars.

 2  Collectief lichaam 
Afbeeldingen van werken en de patrons die ze  
hebben mogelijk gemaakt.

  Organiserend principe van de tentoonstelling.

 3 PYGMALOIDE 
Stedelijk Museum Amsterdam, aula, symposium 
‘Faces of Laughter’ SMBA / UvA, video 4 min., 2001 (KvdL)

  Gevecht tegen de materie. 6 ronden van 3 min.,  
1998 performance met Karin van Dam, Fort Rammekens,  
video 14 min. (KvdL)

  panta rei, eindeloos breiwerk, object, 2002 (KvdL)

 4 Lopend vuurtje. Bergen op Zoom en onderdeel van  
een elfstedentocht, video, 26 min., 1998 (BS)

  Bambi-cue. Staand en liggend, brons, 2005 (BS)  
Z.t. Brons, sculptuur, 2005 (BS)

  Poedel. Bron, sculptuurs, 2005 (BS)
  Claxonkar. Diverse materialen, sculptuur, 1995 (BS)
  Workshop stress en organisatie met Paul Veroude  

Performance met 2 auto’s, St. Joost, Breda,  
foto van performance, 1995 (BS)

 5 Lygia Clark. Nostalgia do cuerpo. Object van Lygia Clar,  
registratie performances met het net, foto’sk, 1980 (BS & KvdL)

 6 De Stelling #3: Cultuur van strijd. NDSM werf, Amsterdam, 
deel van installatie, 2015 (BS & KvdL)

  Foto’s van de stelling: Philippe Veléz McIntyre,  
foto-installatie, 2015

 7 Pythagorische verbeelding. Gordijn geborduurd, tekeningen,  
Lima, installatie, 2013 (KvdL)

 8 El pueblo es el planner. Foto’s en tekst over projecten in Lima,  
installatie, 2013 (BS & KvdL)

  Coöperatief vocabulaire. 4 aluminium panelen met tekening,  
2013 (BS & KvdL)

 9 Passage. Gat in vloer, touw, 2017 (BS & KvdL)

 10 Liefdesparadijs revisited. Foto’s, hangend bed, remake van  
installatie ‘Liefdesparadijs in De Fabriek, 2005 (BS & KvdL)

 11 Adam, Adam, Eva. Performance Lab Zwolle, 2005, foto: Claas Hille  

 12 Nieuwer! Beter! Hoger! 4 video’s, tekst, installatie, 1995 (KvdL)

 13  Alledaags auteurschap. Tafel met verzameling 
handgemaakte objecten, 2017 (BS & KvdL)

 14 Wall of Failure. Voorstellen op A4 die geen werkelijkheid  
zijn geworden, ‘take away’ (KvdL, BS, BS & KvdL)
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klaar van der lippe
bart stuart

Club Solo brengt solotentoonstellingen van Nederlandse en Belgische kunstenaars. Curatoren van het Van Abbemuseum, 

Eindhoven, en het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen reageren op het werk van de kunstenaar door een specifieke 

bijdrage uit hun collectie aan de tentoonstelling toe te voegen. Bij iedere tentoonstelling verschijnt een catalogus met daarin 

een tekst van een auteur, gekozen door de kunstenaar, en een tekst van de curator van het participerende museum.
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