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Club Solo core member Raquel Vermunt visited
Exo Exo in Paris to record material for this Hotel
Solo project. The exhibition space is situated in
the studio of artist Antoine Donzeaud in Paris,
next to a car park in a pleasant neighbourhood
with busy cafés. Separating the studio section
from the exhibition section is a crisp white
curtain hanging at about a third of the way
into the room.

A second meeting was held at Club Solo in
Breda. We dined together and got acquainted
with each other’s methods. We showed footage
of our visit and other Hotel Solo projects to
Antoine Donzeaud and Elisa Rigoulet. They
showed footage of their exhibitions and grant
presentations.

Raquel Vermunt, kernlid van Club Solo, bezocht
Exo Exo in Parijs voor het maken van opnames
voor dit Hotel Solo project. De expositieruimte
is gevestigd in het atelier van kunstenaar
Antoine Donzeaud in Parijs, dat ligt aan een
parkeerplaats in een mooie buurt met drukbezochte cafés. Om de atelierruimte van de
tentoonstellingsruimte te scheiden, hangt er op
ongeveer een derde van de ruimte een brandschoon wit gordijn.

Een tweede kennismaking vond plaats in Club
Solo in Breda. We dineerden samen en leerden
elkaars werkwijze beter kennen. Wij toonden
beelden van ons bezoek en van andere Hotel
Solo projecten aan Antoine Donzeaud en
Elisa Rigoulet. Zij lieten beelden zien van hun
tentoonstellingen en beurspresentaties.

An opening took place during the visit. The
studio was hidden behind the curtain for a few
weeks. Meanwhile, Antoine and curator-writer
Elisa Rigoulet looked online to find suitable
artists for the Club Solo presentation.

One thing that stuck with us that evening
is the way Exo Exo organises its exhibition
programme – focusing on things like social
media rumours and more or less informal
goings-on behind the scenes. The Club Solo
approach is markedly different. We plan our
programming for the long term, which gives our
artists ample time to prepare for their solos.
Opting for mid-career artists with an established practice, we provide the opportunity to
link their oeuvre to new work, which brings
about interesting connections within each exhibition. Our ‘decelerating’ approach exposes
the long term relations in the artist’s practice.
We stand behind our selection method and
way of working, but also have a ‘contradictory’
desire for programmes that arise intuitively
and spontaneously, where all current events
are up for consideration. By inviting Exo Exo,
we wanted to see how the joy and speed this
artist-run space moves with could lead us to
different dynamics and new experiences as
well. Deirdre Sargent’s Club Solo exhibition
certainly made this happen. The artist, selected
by Exo Exo, was unknown to us at the time.
Positioned in Antoine Donzeaud’s scenography, her work made for a convincing presentation.

Tijdens het bezoek vond er een opening
plaats. Het atelier werd voor een paar weken
achter het gordijn verborgen. Antoine en curator-schrijver Elisa Rigoulet gingen ondertussen
online op zoek naar geschikte kunstenaars
voor de presentatie in Club Solo.
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Wat ons van die avond vooral bijblijft, is de
manier waarop Exo Exo haar tentoonstellingsprogramma samenstelt. Bijvoorbeeld op basis
van geruchten op social media of van wat zich
min of meer informeel achter de schermen
afspeelt. Bij Club Solo werken we heel anders.
Wij programmeren vrij ver van tevoren, zodat
onze kunstenaars zich goed kunnen voorbereiden op hun solo. We kiezen mid-career
kunstenaars die een stevige praktijk hebben
opgebouwd en bij ons de ruimte krijgen het
oeuvre te koppelen aan nieuw werk. Daardoor
ontstaan er interessante verbanden binnen
een tentoonstelling. We werken ‘vertragend’,
waardoor lange termijn relaties in de kunstenaarspraktijk inzichtelijk worden.
Wij staan achter onze selectiemethode en
werkwijze, maar koesteren ook een ‘tegenstrijdig’ verlangen naar een programma dat
intuïtief en spontaan tot stand komt en waarin
alles wat zich in de actualiteit aandient een
optie is. Door Exo Exo uit te nodigen, wilden we
zien hoe het plezier en de snelheid waarmee dit
initiatief werkt ook ons een andere dynamiek
en nieuwe ervaringen kan brengen. Dat
gebeurde in elk geval met de tentoonstelling
van Deirdre Sargent in Club Solo. De door Exo
Exo geselecteerde kunstenaar was bij ons niet
bekend. Haar werk, geplaatst in de scenografie
van Antoine Donzeaud, leverde een overtuigende presentatie op.

exo exo
Exo Exo is a not-for-profit artist-run space
located in Paris. It was co-founded by
Antoine Donzeaud and Elisa Rigoulet, who
since 2013 have presented exhibitions by
international artists and curators, alongside
cultural programmes for galleries, artist-run
spaces and institutions. With its discerning
programming, it has received recognition
both in France and abroad. Over the past six
years, Exo Exo has organised around fifty
projects, collaborating with over a hundred
international artists.

Paris, France
Parijs, Frankrijk
www.exoexo.xyz
Exo Exo is een niet-commerciële kunstruimte
in Parijs die is opgericht door Antoine
Donzeaud en Elisa Rigoulet. Sinds 2013
presenteren zij tentoonstellingen van
internationale kunstenaars en curatoren.
Daarnaast bieden ze culturele programma’s
aan galerieën, kunstruimtes en instellingen.
De onderscheidende programmering krijgt in
Frankrijk en ook internationaal erkenning.
Exo Exo heeft in de afgelopen zes jaar zo’n
vijftig projecten georganiseerd, in samenwerking met meer dan honderd internationale
kunstenaars.

deirdre sargent
Deirdre Sargent is an artist living and working
in Brooklyn, New York. She works with video
and sculpture and has shown in numerous
exhibitions and screenings nationally and
internationally including MOCA, North Miami;
AC Institute, NYC; House of Collections,
Seoul, Korea; Konstanet, Tallinn, Estonia; The
Ryder, London; UltraStudio, West Hollywood,
CA; Videodrome, Paris; 315 Gallery, NYC.
Sargent holds a BFA from Pratt Institute and
an MFA from Yale University School of Art.

Kunstenaar Deirdre Sargent woont en werkt
in Brooklyn, New York. Ze maakt video’s en
sculpturen, en toonde haar werk in tal van
internationale tentoonstellingen, waaronder
MOCA, North Miami; AC Institute, NYC; House
of Collections, Seoul, Korea; Konstanet,
Tallinn, Estland; The Ryder, Londen; UltraStudio, West Hollywood, CA; Videodrome,
Parijs; 315 Gallery, NYC. Sargent deed haar
Bachelor of Fine Arts aan het Pratt Institute
en een Master of Fine Arts aan Yale University
School of Art.

parade
PARADE questions our intimate relation
with images – not so much the ones we post,
send and receive to talk about our lives or
learn about the lives of others, but rather the
images we accumulate, close to where we
live. And it’s not so much about the screens
we’re glued to or the news loop on TV, but
rather about the images we see so often that
we’ve come to appreciate them. The frame-inframe, the landscape seen from the window,
the image of the sofa-bed and the ratty old
shirt you like to sleep in, the photo’s placed
along the stairs or on the bedside table, the
porcelain knick-knacks: infra-messages, all of
them, that have shaped us with time.
Hidden away in our daily lives, these images
form the primary source of visual memories
in our consciousness. The bubble bath, the
glass of wine or candle on the rim of the
tub, the ever-stacked fridge you open in the
middle of the night, and the pint of ice cream
or chicken leg you’re overjoyed to find. The
steam, the heat, the hunger, always quenched.
The mythology of ‘home’ that evokes a sense
of comfort and atmosphere. Soft light, herbal
tea and air conditioning – all symbols that set
a peaceful mood.
In her videos, Deirdre Sargent takes an
interest in the images that we live with, that
put us face-to-face – away from onlookers, in
a rather dated-looking alcove. There are also
the images we believe in, the ones we trust
will treat us well. Am I not right?
Valeria Lukyanova doesn’t take the same
baths we do, and doesn’t open her fridge
to find comfort, because she’s not from our
world. She claims to be an alien, thousands
of years old, who one day took on a human
guise by colonising a body. She mixes her
dream with that of an artist who imagines his
cat swimming in a giant bubble bath among
glazed doughnuts. From Mars to Sphynx, from
Sphynx to doughnuts. By the way, did you
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know that giant squid’s brains are as big as
a doughnut, with a hole that their oesophagi
travel through? When a squid swallows its
prey, the oesophagus relays it directly to the
brain, which extracts the nutrients it’s after,
passing on what remains to the stomach. But
what if the squid ate something too big – does
it risk cerebral damage? The way we consume
can have a direct impact on what we see, hear
and understand. Who to believe?
curated by Exo Exo
a solo show by Deirdre Sargent
scenography by Antoine Donzeaud
text by Elisa Rigoulet

parade
De tentoonstelling PARADE bevraagt onze
intieme relatie met beelden. Het gaat daarbij
niet zozeer om de beelden die we posten,
verzenden en ontvangen om daarmee ons
leven te vertellen of dat van anderen aan te
horen, maar vooral om de beelden waarmee
en waarin we leven. Het gaat ook niet zozeer
over het beeldscherm waaraan we vastgeplakt
zitten of het televisiejournaal dat de vorm
van een loop aanneemt, maar vooral om de
beelden waar we vaak naar kijken en die we
door de herhaling leuk zijn gaan vinden. Het
kader binnen het kader, het landschap dat je
door het kamerraam ziet, het beeld van de
slaapbank en het oude t-shirt waarin je graag
slaapt, de foto’s die als souvenirs langs de
trap hangen of op het nachtkastje staan,
de porseleinen snuisterijen: allemaal infraberichten waar we in de loop van de tijd door
zijn bepaald.
Deze beelden houden zich verborgen in ons
dagelijks leven. In ons bewustzijn zijn ze onze
eerste ‘herinneringsbeelden’. Het bubbelbad,
het glas wijn of de kaars op de rand van het
bad, de altijd volgeladen koelkast die je
midden in de nacht openmaakt en de bak met
ijs of de kippenpoot die je er tot je geluk in
terugvindt. De stoom, de hitte en de honger
die steeds gestild wordt. De mythologie van
‘thuis’ die fungeert als comfortkweker en
sfeerschepper. Gedempt licht, kruidenthee
en de airco zijn allemaal symbolen die ons
rust brengen.
Deirdre Sargent interesseert zich in haar
video’s voor de beelden waarmee we leven,
waarmee we ons in een persoonlijk gesprek
bevinden – buiten het zicht van anderen, in
het nogal gedateerde decor van een prieeltje.
Dat zijn ook de beelden waarin we geloven.
We vertrouwen erin dat ze ons goed doen. Of
heb ik het mis?
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Valeria Lukyanova neemt niet dezelfde
baden als wij en opent haar koelkast niet om
troost te vinden, omdat ze niet van dezelfde
planeet komt als wij. Ze zegt dat ze een
alien is van duizenden jaren oud, die op een
dag een lichaam koloniseerde om zichzelf
daarmee een menselijk uiterlijk te geven.
Ze vermengt haar droom met die van een
kunstenaar die zich zijn kat al zwemmend in
een groot bubbelbad voorstelt, temidden van
geglaceerde donuts. Van Mars naar de Sfinx,
van de Sfinx naar donuts. Wist je overigens
dat de reuzeninktvis hersens heeft ter grote
van een kleine donut en dat hun slokdarm
door een gat in de hersenen loopt? Als de
inktvis zijn prooi inslikt, seint de slokdarm dat
door naar de hersenen. Die halen de voedingsstoffen waar de inktvis in geïnteresseerd is er
meteen uit. De resten verdwijnen in zijn maag.
Maar stel dat de inktvis iets eet wat te groot
is: kan dat zijn hersenfunctie beschadigen?
De manier waarop we consumeren kan van
directe invloed zijn op wat we zien, horen en
begrijpen. Wie moet ik nu geloven?
samengesteld door Exo Exo
een solo-expositie van Deirdre Sargent
scenografie van Antoine Donzeaud
tekst door Elisa Rigoulet

hotel solo

07.04.2016 – 12.04.2016
These Things Take Time
Ghent / Gent
Belgium / België
Felix Kindermann (DE)

Within Hotel Solo we work together with
foreign artist-run spaces. Based on a
question present in the area of organization or content, we invite an initiative to
show their programming in Club Solo. The
programming of Hotel Solo contributes to
the expansion of possibilities and reach of
Club Solo.

Binnen Hotel Solo werken we samen met
buitenlandse kunstenaarsinitiatieven. Op
grond van een actuele vraag op organisatorisch of inhoudelijk gebied, nodigen we een
initiatief uit haar programma te laten zien in
Club Solo. Het programma van Hotel Solo
draagt bij aan de vergroting van de mogelijkheden en het bereik van Club Solo.

The exchange starts with a visit to the initiative, which is filmed. The guest initiative
then travels to Breda for introduction. The
initiative brings their plans to action during
a one or two week work period. This work
period is filmed as well.

De uitwisseling begint met een bezoek
aan het initiatief, dat meteen ook wordt
gefilmd. Het gastinitiatief komt vervolgens
ter kennismaking naar Breda. Tijdens een
werkperiode van een of twee weken brengt
het initiatief haar plannen tot uitvoering in
Club Solo. Deze werkperiode wordt
eveneens gefilmd.

Hotel Solo closes with a presentation, a
short documentary showing the exchange
and a small publication in which we report
on the meeting.
The programme of Hotel Solo enables us to
collect knowledge about other artist-run
spaces and about ways of programming
within the local social and political context.
Besides this, the public can get to know the
guest initiative and their programming. This
exchange gives us the opportunity to think
about Club Solo’s ‘model’ and about our
placement in both the Dutch and international art world. Based on the experiences
gained, the model can be continued or
developed further.

Hotel Solo wordt afgesloten met een
presentatie, een korte documentaire die
inzicht geeft in de uitwisseling en een kleine
publicatie als verslag van de ontmoeting.
Met het programma van Hotel Solo vergaren
we kennis over andere kunstenaarsinitiatieven en over manieren van programmeren
binnen de lokale sociale en politieke situatie.
Daarnaast kan het publiek kennis maken
met het gastinitiatief en haar programma.
Dat geeft ons de mogelijkheid na te denken
over ‘het model’ van Club Solo en over de
plaats van ons initiatief in de Nederlandse
en internationale kunstwereld. Aan de hand
van de opgedane ervaringen kan het model
bestendigd of verder ontwikkeld worden.

22.08.2016 – 28.08.2016
Parkingallery
Teheran, Iran
Wake-up Stories

21.10.2017 – 27.10.2017
Backlit Gallery
Nottingham
England / Engeland
Would you like to
come back to our hut?

26.10.2018 – 04.11.2018
Tenthaus
Oslo
Norway / Noorwegen
Moment of Trust

25.10.2019 – 03.11.2019
Exo Exo
Paris / Parijs
France / Frankrijk
Parade
Deirdre Sargent

Artist-run space Club Solo presents solo exhibitions of Dutch and Belgian artists four times a
year. Hotel Solo offers once a year a stage to a foreign artist-run space. Café Solo is a platform
for small-scale presentations, such as music performances, poetry nights, lectures and film
screenings.
Kunstenaarsinitiatief Club Solo presenteert vier keer per jaar solotentoonstellingen van
Nederlandse en Belgische kunstenaars. Hotel Solo biedt eens per jaar een podium aan een
buitenlands kunstenaarsinitiatief. Café Solo is een podium en platform voor kleinschalige
presentaties, zoals muziekoptredens, poëzieavonden, lezingen en filmvoorstellingen.
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