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Autopia Eva la Cour Hent PDF Forlaget skriver: Autopia er et udstillingskatalog om den kvindelige belgiske
billedkunstner XX og hendes udstilling på Museet. I en dansk kontekst er XX primært kendt for sit arbejde
med Works and other Unrealized Projects (2010-), men også for en debat om hendes brug af pseudonym.
Hertil har XX tidligere svaret: "I wish for XX to render various associations possible depending on context"
og "XX is the closest I can get to a no-name in my attempt to avoid the subjectification of myself as an

artist."
I udstillingskataloget Autopia kan det udsagn betragtes som afsæt for en fortløbende samtale mellem Eva la

Cour og XX, der strukturerer kataloget i tre dele: Working Space, The Exhibition og Conference Time.
Herudover optræder blandt andet bidrag fra den belgiske kurator og kritiker Pieter Van Bogaert,

kunsthistoriker og billedkunstner Kristian Poulsen samt billedkunstnerne Anne Mette Schultz og Signe
Frederiksen om Instituttet for Anvendt Tale.
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