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Tenthaus Artist Collect was
founded by artists Helen Eriksen,
Ebba Moi and Stefan Schröder.
They collaborate on socially
engaged art projects focusing
on the role of artists in society.
They established Tenthaus
Oslo project room in 2011. Their
approach is characterised by an
open, process-oriented form of
participation from an internationally
orientated group of artists.
The context of contemporary
art practice is re-examined in a
relatively broad range of activities,
with exhibitions, workshops,
artist’s talks and live performances.

Tenthaus is opgericht door
kunstenaars Helen Eriksen,
Ebba Moi en Stefan Schröder.
Ze werken samen aan sociaal
geëngageerde kunstprojecten,
gericht op de rol van kunstenaars
in de samenleving. In 2011 richtten
ze de projectruimte Tenthaus
Oslo op. Kenmerkend voor hun
aanpak is de open, procesgerichte
manier van werken met een
internationaal georiënteerde
groep kunstenaars. Tenthaus Oslo
onderzoekt de context van de
hedendaagse kunstpraktijk in een
breder werkveld dan gewoonlijk,
met tentoonstellingen, workshops,
kunstenaarsgesprekken en
performances.

moment of trust
For the fourth edition of Hotel Solo,
Club Solo entered a collaboration
with Tenthaus from Norway. In
preparation of their Hotel Solo
programme, Tenthaus invited visual
artists from the vicinity of Breda
to submit a work for a ‘moment of
trust’: a moment when these artists
meet with young people. Thirty-eight
artists responded to the call and sent
documentation for the work they were
submitting. Unbeknownst to them,
the documentation would be studied
and discussed by thirty-four Kellebeek
College students with an immigrant
background.
A number of closed meetings between
the students and the artists were
held at Club Solo. Acting as curators,
the students were responsible for
installing the works in the project
space. The exhibition was opened
to the public for three days. During
a roundtable, Tenthaus explained
the strong social engagement of
the organisation. This occasion also
served to talk about ways to involve a
more diverse audience in art. Moment
of Trust was concluded with a festive
‘finissage’, an informal and freely
accessible reception.

26.10.2018
04.11.2018

Voor de vierde editie van Hotel Solo
ging Club Solo de uitwisseling aan met
Tenthaus uit Noorwegen.
Ter voorbereiding van het programma
nodigde Tenthaus beeldend
kunstenaars in de regio Breda uit een
werk in te zenden voor een ‘moment
of trust’: een moment waarop deze
kunstenaars jonge volwassenen
ontmoeten. Achtendertig kunstenaars
reageerden op de oproep en stuurden
documentatie van het in te zenden
werk. Wat de kunstenaars niet
wisten, was dat deze documentatie
werd bestudeerd en besproken
door vierendertig studenten van het
Kellebeek College Breda met een
migratie achtergrond.
In Club Solo vonden enkele besloten
ontmoetingen plaats tussen de
studenten en de kunstenaars.
De studenten waren als curatoren
verantwoordelijk voor het installeren
van de werken in de projectruimte.
De tentoonstelling was drie dagen
open voor het publiek. Tijdens een
rondetafelgesprek gaf Tenthaus
inzicht in de sterk geëngageerde
aanpak van haar initiatief en werd
gesproken over manieren om een
gevarieerder publiek bij de kunst te
betrekken. Moment of Trust werd
afgesloten met een feestelijke
‘finissage’, een informele receptie die
toegankelijk was voor iedereen.

participating artists
deelnemende kunstenaars

Corine Aalvanger
Marjolijn Baptist
Etmée Boeve
Marieke Bolhuis
Peter Bouwmans
Bobbi Cleij
Ton Cox
Jane Domaliç
Malou van Doormaal
Jacomijn den Engelsen
Myriam Gras
Anika Hochstenbach
Maksims Kačanovs
Bart Kemps
Bas Ketelaars
Jordy Koevoets
Lucia Koevoets
Doris Kolpa
Céline Liebi
Maurice Nuiten
Stijn Peeters
Etienne Reijnders
Thomas Ritzen
Suriya Siero
Yda Sinay
Rob Smulders
Lise Sore
Maurice Spapens
Koes Staassen
Zefania Stokkermans
Judy Taylor
Defne Tesal
Marina van Breda
Claudette van de Rakt
Emily van Dijk
Gert-Jan van den Bemd
Daniël van der Giessen
Nathalie Vanheule
Janneke Verhoeven

participating students
deelnemende studenten
Kellebeek College Breda

Jabarti Abdarahman
Hiba Haj Ahmad
Abdullah Alabboud
Khalil Alaloush
Mido Alasadi
Yonas Girmatsion Alemayo
Abdullatif Almohamad
Abdul Alsoudan
Majdi Bayazid
Firdaous Bourhardaine
Abdullah Elham
Merhawi Gebrezgabher
Alaa al Ghneem
Mohamed Abdi Hussein
Mustafe Hussein Haji-amin
Abdulkarim Ibrahim
Renaz Ismael
Mustafa Simo Khalaf Ibrahim
Merhawi Maheri
Kisanet Kesete Mebrahtu
Manal Mehanesh
Abdulrahman Munfakh
Ahmad Nasri
Roland Ndie
Haroon Qadiri
Hekwat Radwan
Mustafa Haj Rasheed
Berhe Tsegay
Saba Tsegezab
Almaz Melak Weldeab
Habtom Weldeslasie Weldegaber
Senait Haileselassie Weldegaber
Abdul Zakarea
Uday Zakarea
teachers / docenten
Caroline Kennis
Bernadette van der Pas

‘The process and encounters with people working on Moment of Trust are
as important to us as any other creation process. We submit to the process,
as artists should. This adds a sense of adventure, since it requires you to
take risks. Our strength is our willingness to take those risks. With every
project, we ask ourselves how we can depart from traditional forms of art and
exhibiting, and how we can develop new approaches. Moment of Trust was
massive, confusing, and noisy. Really, it could hardly be called an exhibition.’
‘Voor ons zijn het proces en de ontmoetingen in Moment of Trust even belangrijk als elk ander maakproces.
Wij leveren ons over aan het proces, net als de kunstenaars dat moeten doen. Dat is avontuurlijk, want
het betekent dat je risico’s moet nemen. Het is onze kracht die aan te durven gaan. We vragen ons bij
elk project af hoe we kunnen breken met traditionele vormen van kunst en tentoonstellen, en hoe we
nieuwe kunnen ontwikkelen. Moment of Trust was massief, verwarrend en luidruchtig. Het was eigenlijk
helemaal geen tentoonstelling.
Helen Eriksen, Tenthaus

‘I was matched with two girls who were very shy
at first. I’d brought a coat with a large number of
sleeves and told them I always took it along when
I move. So you could say it’s an object I hold dear.
One of the girls replied that she also had an object
she was very attached to, a heart-shaped pillow her
mother had once given her, which she embraces
when she goes to sleep.
I told her the coat’s many sleeves represent finding
my own way. I may not find the right sleeve, but
I’ll keep looking. The girls could relate to that very
well. I left them alone with the coat. When I returned,
they said they wanted to hang it on the wall, but with
the sleeves suspended on wires, turning it into a
three-dimensional object. I was very surprised, and
let them arrange the coat as they saw fit. The girls
were left with quite an impression of the work they’d
made. This was also their first time drilling holes in a
wall. It filled them with pride.’

‘Ik werd gekoppeld aan twee meiden die eerst nog
heel verlegen waren. Ik had een jas meegenomen
met heel veel mouwen en vertelde ze dat ik hem
steeds met me meeneem als ik verhuis. Het is dus
een dierbaar object voor me. Een van de meiden
vertelde me dat ze ook een object heeft waar ze
erg aan is gehecht, een hartvormig kussen dat haar
moeder haar eens gaf en dat ze altijd knuffelt als ze
naar bed gaat.
Ik vertelde haar dat de vele mouwen van de jas staan
voor het vinden van mijn eigen weg. Ik vind misschien
niet de juiste mouw, maar blijf zoeken. Daar konden
de meiden zich goed toe verhouden. Ik liet ze alleen
met de jas. Toen ik terugkwam, zeiden ze dat ze de
jas aan de muur wilden hangen, met de mouwen aan
draden omhoog gehesen, zodat het een 3D-object
werd. Ik was er heel verrast over en liet ze deze
nieuwe vorm aan de jas geven. De meiden waren
onder de indruk van het werk dat ze hadden gemaakt.
Ze hadden ook voor het eerst gaten geboord in een
muur. Ze waren trots.’
Lise Sore, artist / kunstenaar

‘The artists participating in Moment of Trust were
confronted with their work in a completely different
way. As they worked with the students, something
changed in how they viewed their own work. The
students were engaged and proud; they wanted
to discuss their experiences and choices with the
artists. This approach, with artists meeting people
from different social groups, introduces a new way
of looking at art.’
‘De kunstenaars die meewerkten aan Moment
of Trust werden op een heel andere manier dan
gewoonlijk met hun werk geconfronteerd. Doordat
ze samenwerkten met de studenten, veranderde er
iets in de manier waarop ze naar hun werk keken. De
studenten waren geëngageerd en trots; ze wilden
met de kunstenaars over hun ervaringen en keuzes
praten. Deze werkwijze, met ontmoetingen tussen
kunstenaars en andere groepen uit de samenleving,
leidt tot een nieuwe manier van kijken naar kunst.’
Helen Eriksen, Tenthaus

‘Your sculptures aren’t very precise.
They’re quite rough, so we should
also exhibit them that way.’
‘Jouw beelden zijn niet echt precies.
Ze zijn erg ruw, dus moeten we ze
ook ruw tonen.’
students on Bart Kemps’ work
studenten over kunstwerk Bart Kemps

‘It was the strangest thing
I’ve ever done, talking to
artists about their work.’
‘Ik heb nog nooit zoiets raars
gedaan: met kunstenaars
praten over hun werk.’
student

‘We think Kennis is macht
(“Knowledge is power”) is
the best work. It also made us laugh,
since we’ve got a teacher named
Caroline Kennis.’
‘Wij vinden het werk Kennis is macht
het mooiste. We moeten
er ook om lachen, omdat onze
docent Caroline Kennis heet.’
student

‘Merhawi, a student from Eritrea, offered to assist
me. Together, we looked for a good place to show
my work. It depicts a homeless person’s bike. In his
excitement, Merhawi crawled right over my work.
He wanted to know how I’d made it and what it’s like
to live as an artist. He was surprised to learn that
being an artist is a profession.
Merhawi told me about the distressing journey
he’d undertaken as a child to get here. He’d been
imprisoned twice on his travels and had crossed
the sea on a rickety boat that was short on fuel,
carrying nothing but the clothes on his back.
Hearing his story face-to-face was a remarkable
and moving experience. It made for a very frank and
beautiful encounter. Our collaboration brought us
together. The perceived distance melted away.’

‘Merhawi, een student die afkomstig is uit Eritrea,
bood me zijn hulp aan. We zochten samen naar een
goede plek voor mijn werk. Het stelt de fiets van
een dakloze voor. Uit enthousiasme kroop Merhawi
over mijn werk heen. Hij wilde weten hoe ik het had
gemaakt en hoe het is om als kunstenaar te leven.
Hij was er verbaasd over dat kunstenaar zijn een
beroep is.
Merhawi vertelde me over de vreselijke reis die hij
als kind had gemaakt om hier te komen. Onderweg
is hij twee keer in de gevangenis beland en op een
gammel bootje met te weinig benzine is hij de zee
overgestoken. Hij had alleen maar kleren bij zich.
Het was heel bijzonder en aangrijpend om zijn
verhaal zo direct te horen. Het was daardoor een
open, mooie ontmoeting. Door het samenwerken
kwamen we elkaar nabij. De afstand verdween.’
Jacomijn den Engelsen, artist / kunstenaar

‘Art is an interesting and new
thing to us. It’s nice to get in
contact with Dutch people
and work with them.’
‘Kunst is interessant en nieuw
voor ons. Het is fijn om contact
te leggen met Nederlanders en
met ze samen te werken.’
Achmed, student

‘Two young men introduced themselves, and we got
to work straight away. I had made a sort of cake from
clay, or rather, the students called it a cake. My work
quickly changed under their involvement. Initially, it
wasn’t a work, and afterwards, it was one. That was
very good, I thought. I struggled to think of a way to
take control at one point, but I eventually left them
to their own devices.
I had characterised one of the symbols on the “cake”
as a “happy symbol”, but one student told me that
wasn’t right: it was a symbol of loneliness. Since it
has no eyes, you couldn’t communicate with it. The
young men also proposed a title: Felt Cake. I think
that’s a good title, because it’s their call.’

‘Twee jongens stelden zich aan me voor, en we
gingen meteen aan de slag. Ik had een soort taart
gemaakt van klei, of liever gezegd: de jongens zeiden
dat het een taart was. In korte tijd ontwikkelde mijn
werk zich in hun handen. In het begin was het nog
geen werk en aan het einde van de ochtend was
het dat wel. Dat vond ik erg goed. Op een bepaald
moment worstelde ik met de vraag hoe ik de regie
kon nemen, maar de situatie was er niet naar om dat
te doen, dus liet ik hen begaan.
Een van de symbolen op de “taart” was door mijzelf
bestempeld als “happy symbol”, maar een student
zei dat dat niet klopte, dat het een symbool van de
eenzaamheid was, omdat het geen ogen had en je
er dus niet mee kon communiceren. Ik vroeg de
jongens om een titel voor het werk: Felt Cake. Ik
vind het een goede titel omdat zij hem kozen.’
Lucia Koevoets, artist / kunstenaar

‘The “moment of trust” is as follows: an artist hands
over a work he holds dear to a person who doesn’t
know what it is. The artist has to trust the other
person with this cherished object. That’s what this
is about. Club Solo needed to trust us too. It’s about
the shared feeling of us all thinking we can do this.’

‘Het “moment of trust” is dit: een kunstenaar geeft
een werk dat hij koestert aan iemand die niet weet
wat het is. De kunstenaar moet die ander het dierbare
ding toevertrouwen. Dat is waar het over gaat. Ook
Club Solo moest ons vertrouwen. Het gaat erom dat
er op alle niveau het gevoel heerst dat we denken dat
we dit kunnen.’
Helen Eriksen, Tenthaus

Discussion night about
the engagement of
artist-run spaces

Rondetafelgesprek over
het engagement van
kunstenaarsinitiatieven

A discussion night was organised at the request of
Club Solo, with the attendees including representatives from artist-run spaces, some artists from
the exhibition, Tenthaus and Club Solo members.
The topic was an extension of the project Moment
of Trust: what responsibilities do artist-run spaces
have toward society?

Op uitnodiging van Club Solo vond een gespreksavond plaats met vertegenwoordigers van kunstenaarsinitiatieven, enkele kunstenaars uit de tentoonstelling, Tenthaus en leden van Club Solo. Het
onderwerp van de avond lag in het verlengde van het
project Moment of Trust: welke verantwoordelijkheid
heeft een kunstenaarsinitiatief naar de samenleving?

Tenthaus aims to take its responsibility by involving
an audience that normally doesn’t interact with
art in its projects. This is the artists’ space’s way
of offering hospitality. This approach raised the
question whether outward hospitality could actually
conceal hierarchic thinking or a sense of superiority.
In Moment of Trust, students were introduced to an
art setting that was unfamiliar to them. They worked
together with the artists installing the works, i.e. in
a ‘serving’ or ‘guiding’ role.

Tenthaus wil die verantwoordelijkheid nemen door
in haar projecten een publiek te betrekken dat
gewoonlijk niet in aanraking komt met kunst. Het
kunstenaarsinitiatief biedt op die manier gastvrijheid.
Dat leidde tot de vraag of er in gastvrijheid niet een
vorm van hiërarchisch of superieur denken schuilt. In
Moment of Trust werden de studenten binnengehaald
in een voor hen onbekende kunstsetting. Ze werkten
samen met de kunstenaars aan het installeren van de
kunstwerken, dus in een ‘dienende’ en ‘sturende’ rol.

The students did not attend the discussion night.
They were not invited, as their understanding of
the Dutch language would not suffice to follow a
conversation about art, economics and curation.
This decision was criticised: a project retrospective
could also have been planned in a way that didn’t
distinguish between professionals and non-professionals.

Op de discussieavond ontbraken de studenten. Zij
waren niet uitgenodigd omdat hun kennis van het
Nederlands niet voldoende zou zijn om een gesprek
over kunst, economie en cureren te volgen. Op deze
beslissing kwam kritiek: als gekozen werd voor een
reflectief moment bij een project, kon dat ook op
een manier waarbij geen onderscheid werd gemaakt
tussen professionals en niet-professionals.

The discussion partners commended Club Solo for
bringing in a more accessible project that attracted
an entirely different audience than usual by inviting
Tenthaus. Tenthaus suggested following up on the
project by doing longer-term work with the same
group of students and trying to establish structural
collaborations with other groups in society.

De gesprekspartners waren positief over het feit
dat Club Solo met het uitnodigen van Tenthaus een
project binnenhaalde dat een heel ander publiek dan
gewoonlijk trok en laagdrempelig was. Tenthaus
stelde Club Solo voor vervolg te geven aan het project
door op de lange termijn verder te werken met deze
groep studenten en ook te zoeken naar structurele
samenwerkingen met andere maatschappelijke
groepen.

It should be noted that the discussion, which was
geared toward the role of art in society, did not
actually go into the art on show in Club Solo at the
time.

Overigens ging het gesprek, dat gericht was op
de positie van kunst in de samenleving, niet over
wat er op dat moment daadwerkelijk was te zien in
Club Solo.

Hotel Solo
Within Hotel Solo we work together with foreign artist
initiatives. 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.
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.
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 initiatives 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.

07.04.2016 – 12.04.2016
These Things Take Time
Gand / Gent
Belgium / België
presents / presenteert:
Felix Kindermann (DE)

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.
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 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
UK / GB
Would you like to
come back to our hut?

26.10.2018 – 04.11.2018
Tenthaus
Oslo
Norway / Noorwegen
Moment of Trust

Kunstenaarsinitiatief Club Solo presenteert vijf 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.
Artists’ initiative Club Solo presents solo exhibitions of Dutch and Belgian artists five times a
year. Hotel Solo offers once a year a stage to a foreign artists’ initiative. Café Solo is a platform
for small-scale presentations, such as music performances, poetry nights, lectures and film
screenings.
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