
A Research 
into  
the Economies 
of Time 

Thanks to Asito, BAM, Corio, Trigion.  

School of Temporalities is initiated by Annette Krauss in the framework
of Call of the Mall.

Participation is free. Conversation will be in English and Dutch.  
All events start at the information point from Call of the Mall.  

Reservation is required via contact@school-of-temporalities.info

www.school-of-temporalities.info
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When is the 
Mall?

You are cordially  

invited for a week of 

workshops, walks  

and journeys through 

Hoog Catharijne,  

exploring different  

temporalities, experi

ences of time and  

pace, as a means of 

traversing the seem

ingly overwhelming 

superstructure of the 

mall. ‘When is the 

Mall?’ is initiated by  

a group of art students 

from HKU Utrecht 

within the framework 

of the School of  

Temporalities.

With Goof Kloosterman, Emily Huurdeman, 

 Maaike Jaspers, Milda Navickyte,  

Tim Hollander, Robin Taal,  

Naama Zusman, Jurga Zelvyte.  

Assistance: Lucie van Eugen



Monday, 2nd September, 6–7pm
Move Quick (Not Slow) 
> with Jurga Zelvyte 
Take a road trip on the slowest escala-
tor in Hoog Catharijne together with 
expert Jan L. Dumno. We will explore 
how standing still is not necessarily 
being still. Let’s escalate by investigat-
ing moving stairs where the ‘quick and 
slow’ of our society might intersect.
Tuesday, 3rd September, 3–6pm
Excuse Me, What Time 
Are You?  
> with Tim Hollander
What is the average speed of a shop-
ping bag? How quickly can your legs 
move you if you need to catch a train? 
During this workshop we explore ways 
of counting time in the mall, research-
ing the time that people, animals and 
objects spend in the mall, their tempo 
and directions. In what ways can we 
map our times differently?
Wednesday, 4th September,
3.30–5pm
Framing the Mall 
> with Maaike Jaspers
No one wants to waste time; instead  
we focus on useful information. What 
happens when we turn to the useless 
in the mall and start ‘framing’ it? What 
makes a useless frame? Is a collective 
frame possible? We will capture these 
moments, and physically apply them 
as ‘frames’ in the mall.  

Thursday, 5th September, 
11am–12pm

Lost and Found  
> with Emily Huurdeman 

What happens to lost items in the 
mall? Where do they go and how long 
do they remain there, guarded by 
whom? What are the spirits of these 
items in the mall? Do they tell mall sto-
ries? Let’s set out on a hunt, let’s lose 
and find something in Hoog Catharijne.

Friday 6th September, 10–11am

And the Plants  
are Watered … ?    
> with Naama Zusman
Join us for a walk together with  
Daniel Kemnitz (BAM) along different 
irrigation systems in Hoog Catharijne. 
From the heart of the water system, 
we follow important water connections 
and gain insight on the elaborate time-
table for plant-watering in the mall.

Friday, 6th September, 4–5.30pm  

Orchestrated Sound  
or Simply Noise?   
> with Goof Kloosterman and Robin Taal

Goof Kloosterman and Robin Taal  
take you on a journey through Hoog 
Catharijne, experiencing different 
soundscapes specific to certain  
temporalities and places in the mall.  
Let’s record your sound of the mall.

2.–6. September, 9–5pm (at the
entrance of Hoog Catharijne /
Utrecht Central Station)

Working Days   
> with Milda Navickyte
Walking in the shape of a circle 
counter-clockwise, from 9am to 5pm, 
Milda Navickyte investigates rhythms 
of the mall by crossing them with her 
rhythm and those of the participating 
walkers. You are welcome to join!

September
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When is the 
Mall?
U bent van harte  
uitgenodigd om deel te nemen aan een serie workshops, wandelingen en ontdekkings
tochten door Hoog  
Catharijne waarin  
we op zoek gaan naar verschillende belevingen van tijd en plaats als 
middelen om de ogenschijnlijk overweldi
gende superstructuur van het winkelcentrum te doorgronden.  
‘When is the Mall?’  
is een initiatief van een groep kunst studenten van de HKU Utrecht  
binnen het kader  
van The School of  
Temporalities.
Met Goof Kloosterman, Emily Huurdeman, Maaike Jaspers, Milda Navickyte,  Tim Hollander, Robin Taal,  Naama Zusman, Jurga Zelvyte.  Assistentie: Lucie van Eugen

Met dank aan Asito, BAM, Corio and Trigion. 

School of Temporalities is een project van Annette Krauss  
in het kader van Call of the Mall

Deelname is gratis. Voertaal is Engels en Nederlands. Startpunt is het informatiepunt 
van Call of the Mall. Reserveren kan via contact@school-of-temporalities.info. 

www.school-of-temporalities.info



Maandag 2 september, 18–19:00
Move Quick (Not Slow)  
> met Jurga Zelvyte 
Ga mee op reis over de langzaamste 
roltrap van Hoog Catharijne samen met 
expert Jan L. Dumno. We onderzoeken 
hoe stilstaan niet per se hetzelfde hoeft 
te betekenen als stil zijn. Laten we de 
bewegende trappen verkennen om 
zo te zien waar het maatschappelijke 
‘snel’ en ‘langzaam’ elkaar raken.
Dinsdag, 3 september 15–18:00 
Excuse Me, What Time 
Are You?  
> met Tim Hollander
Wat is de gemiddelde snelheid van  
een boodschappentas? Hoe snel  
kunnen je benen bewegen als je een 
trein moet halen? Tijdens deze workshop  
onderzoeken we manieren om tijd  
van mensen, dieren en objecten in  
het winkelcentrum te bestuderen en  
te bekijken wat hun tempo en richting 
is. Op welke manieren kunnen we  
onze tijd ‘anders’ in kaart brengen?
Woensdag 4 september, 15:30–17:00 
Framing the Mall 
> met Maaike Jaspers
Niemand wil tijd verspillen, daarom 
richten we ons op belangrijke infor-
matie. Maar wat gebeurt er als we ons 
richten op de onbelangrijke zaken in 
het winkelcentrum en die proberen 
in te lijsten? Tijdens deze wandeling 
concentreren we ons op het absorberen 
van informatie en het ontdekken van 
onbruikbare kaders. Wat maakt iets een 
goed kader? Zou er een collectief kader 
mogelijk zijn?   

Donderdag 5 september, 11–12:00
Lost and Found  
> met Emily Huurdeman 

Wat gebeurt er met verloren voorwer-
pen in het winkelcentrum? Waar worden 
ze heen gebracht? Hoe lang blijven ze 
daar en wie bewaakt ze? Vertellen deze 
verloren voorwerpen de verhalen van 
het winkelcentrum? Laten we op jacht 
gaan, laten we dingen verliezen en 
vinden in Hoog Catharijne.

Vrijdag 6 september, 10–11:00

And the Plants  
are Watered … ?    
> met Naama Zusman
Ga met ons mee op een wandeling 
langs de verschillende irrigatiesystemen 
in Hoog Catharijne samen met Daniël 
Kemnitz (BAM). Vanuit het centrum 
van het watersysteem gaan we langs 
belangrijke waterverbindingen en 
nemen een kijkje in het uitgebreide 
bewateringsschema voor de planten in 
het winkelcentrum.

Vrijdag 6 september, 16–17:30  

Orchestrated Sound  
or Simply Noise?   
> met Goof Kloosterman and Robin Taal

Goof Kloosterman en Robin Taal nemen 
je mee op een reis door Hoog Catha-
rijne waarin je verschillende ‘sound-
scapes’ tegenkomt die corresponderen 
met verschillende tijden en plekken in 
het winkelcentrum en je zelf een geluid 
van het winkelcentrum opneemt. 

2– 6 september, 9 –17:00 (ingang

Hoog Catharijne vanuit station) 

Working Days   
> met Milda Navickyte
Door dagelijks van 9 tot 5 tegen de klok 
in te lopen onderzoekt Milda Navickyte 
de ritmes van het winkelcentrum.  
Een week langs doorkruist ze deze 
patronen met haar eigen ritme en dat 
van degenen die met haar meelopen. 
U bent van harte welkom om (een 
gedeelte) mee te lopen!

September


