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Discount Body Parts — Film- en videomaker Charles Atlas  
(St. Louis, VS, 1949) werkt sinds de jaren ’70 aan een oeu-
vre dat zich beweegt op het grensvlak van performance, 
dans en beeldende kunst. Zijn carrière kenmerkt zich 
door samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars,  
performers en choreografen, waarvan zijn langdurige sa-
menwerking met danser/choreograaf Merce Cunningham 
het meest bekend is. Dit is de eerste museumtentoonstelling 
van Atlas die een aantal omvangrijke video-installaties bij 
elkaar brengt. 

In Discount Body Parts laat de kunstenaar een aantal  
belangrijke onderdelen van zijn werk aan bod komen. 
Zo staat in een uit negen gesynchroniseerde projecties 
bestaande video-installatie de samenwerking met Merce 
Cunningham (1919-2009) centraal, met wie hij in de jaren 
’70 de zogeheten mediadance ontwikkelde. Dit was een 
manier van filmen waarbij de camera niet werd ingezet 
als statisch registratie-instrument, maar actief onderdeel 
werd van de choreografie. Hiermee ontstond een volstrekt 
nieuw video-vocabulaire, dat ook door de pioniers van 
dit nieuwe artistieke medium, zoals videokunstenaar Nam 
June Paik, werd omarmd. Ook improvisatie en remixing 
kenmerken de werkwijze van Charles Atlas. Zo gebruikt hij 
zijn rijke beeldarchief om steeds weer nieuwe montages 
en beeldcombinaties te maken. 

Charles Atlas, Views on Video, 2005, video met geluid / video with sound,  
choreografie / choreography Merce Cunningham, 28:00 min.
Courtesy Vilma Gold, Londen / London
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Vanaf het begin van zijn carrière heeft de kunstenaar een 
volstrekt eigen interpretatie van het ‘videoportret’ ont-
wikkeld, waarin hij performers met verschillende (sub)-
culturele en artistieke achtergronden vastlegde.In de jaren 
’80 gaat hij experimentele samenwerkingsverbanden aan 
met onder anderen mode-icoon Leigh Bowery, kunstenaar 
Marina Abramović, en de choreografen/dansers Yvonne 
Rainer, Karole Armitage en Michael Clark. Zijn filmische 
portret van laatstgenoemde, Hail the New Puritan uit 1987, 
is een sprankelend fictief portret van de post-punk scene 
in het Engeland van de jaren ’80. Speciaal voor deze  
tentoonstelling heeft Atlas een selectie gemaakt uit een  
aantal van zijn videoportretten en deze tot een nieuw geheel  
gemixt. Deze drang tot het ‘herschrijven’ van zijn eigen 
werk, en zijn interesse in samenwerkingsverbanden met 
kunstenaars uit artistieke domeinen resulteert in een open, 
dynamische manier van werken. Hiermee stelt hij vragen 
over auteurschap, de autonomie van het kunstwerk en 
over het proces versus het eindresultaat.

Ook wordt er een herbewerking van Joints 4Tet uit 1971 
getoond, waarin op Super8 gefilmde close-ups van Merce 
Cunninghams gewrichten (pols, elleboog, knie, enkel) wor-
den gecombineerd met een ruisende ambient-soundtrack 
van John Cage. De installatie bestaat uit tien monitoren 
van verschillende afmetingen, en uit lampen die de instal-
latie aanlichten en schaduwen op de omliggende muren 
werpen. Zoals Cunningham de moderne dans een nieuwe 
impuls gaf door traditionele aspecten als narrativiteit en 
climax-opbouw terzijde te leggen en het dansen zélf altijd 
tot onderwerp te maken, zo deconstrueert Atlas hier het 
lichaam van de danser door slechts zijn cruciale fysieke 
scharnierpunten in beeld te brengen. 

Discount Body Parts – Since the 1970s filmmaker and 
video ar tist Charles Atlas (St. Louis, US, 1949) has 
been wor king on an oeuvre that moves between the 
disciplines of performance, dance and visual art. His 

career is marked by many collaborations with artists, 
per formers and choreographers, of which his long- 
term cooperation with dancer/choreographer Merce 
Cunningham is the most well known. This is Atlas’ first  
museum exhibition that draws together a group of large-
scale video-installations. 

In Discount Body Parts the artist will show several impor-
tant components of his work. In a video-installation that 
consists of nine synchronised projections his long-time col-
laboration with Merce Cunningham (1919-2009) will take 
centre-stage. In the 1970s they developed the so-called 
mediadance together. This was a new approach to engag-
ing the medium of video in live performance, whereby 
the camera was not simply used as a static instrument for 
registration, but became an active part of the choreog-
raphy. Improvisation and remixing are other characteris-
tics of Atlas’ working method. He uses his extensive film 

Charles Atlas, Teach, 1992-‘98, video met geluid / video with sound, 7:47 min. 
Courtesy Vilma Gold, Londen / London
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Hamid el Kanbouhi, Casting (detail)
Inkt op papier / ink on paper, 70 x 50 cm

and video archive to keep on making new montages and  
combinations of footage. 

From the beginning of his career Atlas has produced an 
idiosyncratic strand of ‘video portraits’, documenting 
performers from various (sub)cultural and artistic back-
grounds. In the 1980s he entered into experimental collab-
orations with amongst others fashion icon Leigh Bowery, 
artist Marina Abramović and choreographers/dancers 
like Yvonne Rainer, Karole Armitage and Michael Clark. 
His film portrayal of the latter, Hail the New Puritan from 
1987, sketches a scintillating portrait of the post-punk 
scene in 1980s Britain.
Specifically for this exhibition Atlas has mixed a selection 
from his video portraits to form a new work. This urge to 
‘rewrite’ his own work combined with his interest in collab-
orating with artists from artistic domains results in an open 
and dynamic method of working. Through this method 
Atlas raises questions about authorship, the autonomy of 
the artwork and about the relation between process and 
end result.

Also on view is an adaptation of Joints 4Tet from 1971. 
Close-ups, filmed with Super8, of Merce Cunningham’s 
joints (wrist, elbow, knee and ankle) are combined with 
a rustling ambient soundtrack by the composer John 
Cage. The installation consists of ten variously sized moni-
tors, and lamps which shed light on the installation itself 
and on the adjoining walls. Cunningham gave modern 
dance a new boost by making the dance itself the focus of  
at tention, thereby putting aside more traditional as -
pects like narrativity and the build up to a climax. Atlas  
deconstructs the body of the dancer by only portraying his 
crucial physical pivot points.
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La Vache Qui Rit — Tekenen vormt de basis van het werk 
van Hamid el Kanbouhi (Larache, Marokko, 1976). Of hij 
nu sculpturen van klei of een schildering maakt, het ver-
trekpunt ligt altijd in een schets of tekening. Soms staan de 
tekeningen op zichzelf, in andere gevallen maken ze deel 
uit van een installatie, zoals in La Vache Qui Rit. In deze 
speciaal voor De Hallen gemaakte installatie combineert 
de kunstenaar tekeningen met sculpturale elementen tot 
een ruimtevullend werk, dat op verschillende momenten 
door performances tot leven komt.

Hamid el Kanbouhi put inspiratie uit alledaagse situaties, 
vreemde ontmoetingen en vertaalt deze personen en  
gebeurtenissen in beelden. Ook vraagt El Kanbouhi men-
sen die hij toevallig ontmoet om te participeren in een 
perfor mance. Toeval, speelsheid en een voortdurende 
zoektocht naar onbekende wegen vormen de kern van 
zijn werkwijze. In de door hem genoem de ‘performatie-
ve installaties’ speelt de kunstenaar met de toeschouwer. 
Zo daagde hij met de installatie Casting, zijn eindpre-
sentatie aan de Rijks akademie in 2011, het publiek uit 
door de rollen om te draaien: niet het werk, maar de toe-
schouwers werden gekeurd. De bezoeker werd door een 
driekoppige jury hardop beoordeeld op zijn uiterlijke 
voorkomen. Zo werd de kritische blik van de bezoeker  
beantwoord met een wellicht even kritische blik van de  
juryleden. De installatie met grote schilderijen en tekenin-
gen van onder meer nonnen, moslima’s, pin-ups, gebody-
painte modellen en immigranten liet de toeschouwer 
stilstaan bij deze vreemde smeltkroes van verschillende 
werelden en culturen. 

Ook in La Vache Qui Rit nodigt Hamid el Kanbouhi de toe-
schouwer uit tot reflectie. Tijdens de performances op 16 
maart, 14 april en 31 mei wordt de installatie verlevendigd 
en voegt de kunstenaar verschillende personages toe.

KABINET

Hamid el Kanbouhi, Casting (detail)
Inkt op papier / ink on paper, 70 x 50 cm
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Pijlers van de collectie hedendaagse kunst van Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem vormen in de eerste plaats 
audiovisueel werk en fotografie. Daarnaast heeft het  
museum vanaf de jaren ’70 ook een collectie hedendaagse 
keramiek en glas opgebouwd. Uit deze drie deelgebieden 
is nu een aantal werken te zien, dat een dwarsdoorsnede 
biedt van de recente collectieaankopen. 

De afgelopen tien jaar was het thema ‘mens en samen-
leving’ een leidraad in het aankoopbeleid. Vooral film en 
fotografie van kunstenaars die vanuit kritisch oogpunt rea-
geren op hun directe omgeving, zijn aangekocht. Zo heeft 

La Vache Qui Rit — Drawing constitutes the basis of Hamid 
el Kanbouhi’s (Larache, Morocco, 1976) practice as an 
artist. Whether making clay sculptures or a painting, 
the point of departure is always a sketch or a drawing. 
Sometimes the drawings are works onto themselves; in oth-
er cases they form part of an installation, like in La Vache 
Qui Rit. The installation that Hamid el Kanbouhi has espe-
cially created for De Hallen Haarlem will exist of works on 
paper and sculptural elements that combine into a room 
filling work. At various moments during the exhibition the 
installation will double as a performance site.

Hamid el Kanbouhi draws inspiration from everyday situa-
tions and strange encounters and subsequently transforms 
the persons he met or the events he witnessed into images. 
El Kanbouhi sometimes even invites people he happens to 
meet to participate in his performances. Chance, playful-
ness and an ongoing search for unbeaten paths are at the 
core of his working method. In his so-called ‘performative 
installations’ the artist trifles with the viewer. In his final pres-
entation at the Rijksakademie in 2011 El Kanbouhi chal-
lenged his audience by reversing roles: not the work, but 
the audience was to be judged. Visitors to his installation 
Casting were assessed out loud on their physical appear-
ance by a three-headed jury. In this way the visitor’s critical 
gaze was met by the possibly similar discerning look of 
the jury members. The installation with large paintings and 
drawings of nuns, Muslim women, pin-ups, bodypainted 
models and immigrants challenged the viewer to reflect on 
this strange meltingpot of different worlds and cultures. 

In La Vache Qui Rit Hamid el Kanbouhi once again invites 
the viewer to reflect. During the performances on 16 March, 
14 April and 31 May the installation will be brought to life 
by the addition of various characters. 

Pablo Pijnappel, Fontenay-aux-Roses, 2010, diaprojectie met geluid,  
bestaande uit 79 dia’s / Slide projecter (79 slides) with sound 
Collectie / Collection Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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het museum werken verworven van Joost Conijn (NL), Erik 
van Lieshout (NL), Renzo Martens (NL) en Julika Rudelius 
(DE). Zij verkennen met hun werk de grens tussen docu-
mentaire en beeldende kunst, en laten de toeschouwer 
stilstaan bij wat geënsceneerd is en wat werkelijkheid is.

In aanvulling hierop heeft het museum The Trainee (2008) 
van Prix de Rome-winnaar 2011 Pilvi Takala (Helsinki, FIN, 
1981) aangekocht. Hiervoor werkte de kunstenaar een 
maand lang onder de naam Johanna Takala undercover 
binnen het accountancykantoor Deloitte. Proberen de mees-
te stagiaires een goede indruk te maken en willen ze zich 
van hun beste kant laten zien, Takala daarentegen doet 
dagen lang helemaal niets en zit doelloos voor zich uit te 
staren. Dit afwijkende gedrag roept de nodige irritaties op; 
de reacties van boze collega’s zijn met een verborgen ca-
mera opgenomen. Met haar speels-subversieve acties, die 
ze ook heeft uitgevoerd in een warenhuis en een attractie-
park, weet ze iedere keer veel verwarring te veroorzaken. 

Sinds 2007 heeft De Hallen Haarlem verschillende werken 
van Pablo Pijnappel (Parijs, F, 1979) aangekocht, waar-
onder de recentelijk verworven diapresentatie Fontenay-
aux-Roses (2010). In zijn films en diaseries speurt Pijnappel 
zijn eigen levensgeschiedenis na en legt hij fictieve ver-
banden tussen de feitelijke geschiedenis en zijn persoon-
lijke herinneringen. In Fontenay-aux-Roses vertelt een 
enigszins melancholieke commentaarstem aan de hand 
van oude zwart-wit foto’s van Parijs, de stad waar Pablo 
Pijnappel geboren is, over personen en gebeurtenissen 
uit zijn jeugd. Twee afzonderlijke verhaallijnen vloeien 
op een wonderlijke manier samen en roepen allerlei  
associaties op.

Een belangrijk aandachtspunt in het collectiebeleid van de 
afgelopen tien jaar is geëngageerde fotografie. Binnen 
dit kader past het omvangrijke project Urban Future van 
Hans Scholten (Roermond, NL, 1952). Hierin documen-
teert Scholten de gevolgen van de verstedelijking van de 

wereld. Door dit archief telkens aan te vullen, te reorgani-
seren en nieuwe verbanden te zoeken, tracht de fotograaf 
tendensen in kaart te brengen die iets kunnen tonen over 
de toekomst van de wereld. De serie foto’s uit 2003 van 
de Syrische hoofdstad Damascus toont een nog ordelijke 
stad, die inmiddels in verval is geraakt. 

De vanitasbeelden van Guido Geelen (NL), de glasob-
jecten van Ritsue Mishima (J) en het stilleven van Maaike 
Schoorel (NL) zijn te zien als een verlengstuk van de  
collectie van het Frans Hals Museum. Zo zijn de werken 
van Geelen en Mishima aangekocht in het kader van de 
jaarlijkse bloemenpresentatie, en zal Schoorels werk van 
14 december 2012 tot en met 17 februari 2013 in het 
Frans Hals Museum worden getoond in combinatie met  
17e-eeuwse stillevens. Haar schilderij Still life in black 
(2010) is te zien als een hedendaagse interpretatie van dit 
klassieke thema.

Recent Acquisitions — The two mainstays of the contempo-
rary art collection of the Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem are audiovisual work and photography. However 
from the seventies onwards the museum has also acquired 
a collection of contemporary ceramics and glass. Several 
works from these three collecting areas will be on show to 
offer the viewer a cross section of the recent acquisitions. 

In the past ten years the theme of ‘Man and Society’ has 
been a guiding principle in the museum’s purchasing poli-
cy. Films and photography by artists who critically reflect 
on their immediate surroundings have received our par-
ticular interest. The museum has acquired works by Joost 
Conijn (NL), Erik van Lieshout (NL), Renzo Martens (NL) 
and Julika Rudelius (DE). Through their work these artists 
explore the boundaries between documentary filmmaking 
and visual art, thereby forcing the viewer to dwell upon on 
what is staged and what is real.



DE HALLEN HAARLEM

VERWEYHAL

As a logical addition to these works the museum has pur-
chased The Trainee (2008) by Pilvi Takala (Helsinki, FIN, 
1981), who in 2011 was the laureate of the Prix de Rome. 
Under the name of Johanna Takala and for the duration of 
a month, the artist worked undercover at the accountancy 
firm of Deloitte. Where most trainees try their best to make 
a good impression, Takala does nothing for days and sits 
around staring aimlessly. Her aberrant behaviour causes 
growing frustration among her colleagues, whose angry 
responses have been recorded with the help of a hidden 
camera. Takala’s playfully subversive actions, which she 
also carried out in a department store and an amusement 
park, manage to cause great confusion. 

From 2007 onwards De Hallen Haarlem has been add-
ing various works by Pablo Pijnappel (Paris, F, 1979) 
to its collection, including the recently acquired slide-
show Fontenay-aux-Roses (2010). In his slideshows and  
videos Pijnappel investigates his own life story and finds 
imaginary connections between the actual story and his  

personal memories. In Fontenay-aux-Roses black and 
white photographs of Paris, the city of Pijnappel’s birth, 
are accompanied by a slightly melancholy voice-over 
recounting of persons and events from Pijnappel’s youth. 
Two separate storylines miraculously flow together, bring-
ing all sorts of associations to mind. 

Socially committed photography has been a point of 
particular interest in our purchasing policy of the past ten 
years. Hans Scholtens’ (Roermond, NL, 1952) Urban Future 
fits well within this framework. In this extensive project 
he documents the consequences of global urbanisation. 
By continuously adding to his archive, reorganising and 
searching for new connections, Scholten tries to map ten-
dencies that can tell us something about the world’s future. 
Photos from his 2003 series of Damascus still show an 
order ly city that by now has fallen into decay. 

Vanitas sculptures by Guido Geelen (NL), glass objects by 
Ritsue Mishima (J) and a still life by Maaike Schoorel (NL) 
can be seen as an extension to the collection of the Frans 
Hals Museum. The works by Geelen and Mishima have 
been purchased within the scope of the annual flower pres-
entation. Schoorel’s work will be shown in combination 
with 17th-century still lifes at the Frans Hals Museum from 
14 December 2012 until 17 February 2013. Her painting 
Still Life in Black (2010) can be regarded as a contempo-
rary interpretation of a period theme.

Pilvi Takala, The Trainee, 2008 (still uit / still from Working at Deloitte for a Month) 
Installatie met brief, keycard, Power Point presentatie en drie videoprojecties /  
installation with letter and Key Card, Power Point presentation and three video projections
Collectie / Collection Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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GROTE MARKT 16, HAARLEM
DI–ZA 11–17 / ZO 12–17 UUR
WWW.DEHALLENHAARLEM.NL

16 MAART 
HAARLEMSE LENTE
Haarlemse musea, kunste naars-
initiatieven en galeries  
presen teren een avondvullend  
programma met o.a. perfor-
mances, dans en muziek.

14 & 15 APRIL 
MUSEUMWEEKEND
Programma met o.a. perfor-
mances bij de tentoonstelling 
La Vache Qui Rit van Hamid el 
Kanbouhi en rondleidingen.

DE HALLEN EXTRA
21 MEI SCREENING 
Screening Hail the New Puritan 
(1987) en Q&A met filmmaker 
Charles Atlas, Toneelschuur 
Haarlem, 20.00 uur, 9 euro 
toegang / voor CJP, Vrienden 
FHM|DHH en Toneelschuur  
8 euro. In het kader van  
Haarlem Roze Stad. 

31 MEI PERFORMANCE 
Performance bij de tentoonstel-
ling La Vache Qui Rit van Hamid 
el Kanbouhi, 20.00 uur.

Voor alle evenementen geldt: locatie  
De Hallen Haarlem en toegang gratis  
tenzij anders vermeld.

De drank bij de evenementen wordt  
ter beschikking gesteld door Vedett  
en Oggu.

16 MARCH 
SPRING IN HAARLEM 
(Haarlemse Lente): museums,  
artists’ initiatives and galleries 
will host a full evening’s  
programme with performances, 
music and dance. 

14 & 15 APRIL 
MUSEUM WEEKEND 
Performances to accompany 
Hamid el Kanbouhi’s exhibition 
La Vache Qui Rit.

21 MAY SCREENING
Screening of Charles Atlas’ film 
Hail the New Puritan (1987) 
and Q&A with the artist, 
Toneelschuur Haarlem, 8 pm,  
9 euros entrance / for CJP, 
Friends of FHM|DHH and 
Toneelschuur 8 euros.

31 MAY PERFORMANCE 
Performance to accompany 
Hamid el Kanbouhi’s exhibition 
La Vache Qui Rit, 8 pm.

All events are located at De Hallen 
Haarlem and are free of entrance,unless 
stated otherwise.

Beverages at the events will be served  
by courtesy of Vedett and Oggu. 


