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“Dread is de duizeling van vrijheid.”
– Søren Kierkegaard

De groepstentoonstelling Dread toont hoe kunste-
naars op uiteenlopende wijzen uitdrukking geven 
aan angst in een tijd van technologische versnelling. 

De Franse filosoof Paul Virilio, een van de belangrijkste 
denkers over hedendaagse technologie, schreef ooit: 
“De uitvinding van het schip is tevens de uitvinding 
van de schipbreuk.” Anders gezegd, iedere uitvinding 
brengt zijn eigen, nieuwe ramp met zich mee. De kern-
ramp van Fukushima is het gevolg van de uitvinding 
van kernenergie, en de online spionage met behulp van 
het computerprogramma PRISM is mogelijk geworden 
door de uitvinding van het internet. De Wet van Moore 
voorspelt al sinds 1965 dat computers iedere achttien 
maanden in kracht verdubbelen. Niet alleen onze iPho-
nes en Macbooks, maar ook financiële algoritmes op 
Wall Street en de drones die boven Pakistan en Jemen 
vliegen worden allemaal elk anderhalf jaar twee keer 
zo snel. Deze continue versnelling van technologie 
maakt waardevolle nieuwe toepassingen mogelijk, 
maar veroorzaakt ook nieuwe rampen die voorheen 
ondenkbaar waren.

Wanneer we beseffen dat iets wat met de beste be-
doelingen is bedacht (een schip, kernenergie, het 
internet) onvoorziene schadelijke gevolgen kan heb-
ben, wanneer ons handelen als onbedoeld bijeffect 
onze eigen ondergang kan inluiden, dát is het mo-
ment waarop een overweldigende angst zich van ons 
meester maakt. Deze angst is dread.

Tekst: Juha van ‘t Zelfde, De Hallen Haarlem
Druk: Lenoirschuring, Amstelveen
Ontwerp: Cobbenhagen Hendriksen, Amsterdam

Dread is mogelijk gemaakt door de ruimhartige ondersteuning van de 
Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting. Het is 
het derde tentoonstellingsproject in de serie van de De Hallen Haarlem 
Curatorenwerkbeurs.

Volg het laatste nieuws over Dread: www.dehallen.nl/thedreadexhibition
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wikkelingen in de kunst, muziek en design. Als DJ 
van nieuwe elektronische muziek draaide hij in o.a.  
St. Petersburg, San Francisco en Novi Sad. Zijn arti-
kelen over de maatschappelijke gevolgen van nieuwe 
technologie als sociale media, dashboardcamera’s 
en drones verschijnen in onder meer de Volkskrant, 
VICE en Volume. Hij is medeoprichter van Non-fiction, 
een bureau voor culturele innovatie in Amsterdam. 
Hij woont en werkt in Amsterdam. 
www.juhavantzelfde.com

Dread (letterlijk: beducht zijn op) is volgens de 
Deense filosoof Søren Kierkegaard geen angst voor 
het hier en nu, maar een angst voor wat mogelijk kan 
gebeuren in de toekomst. Zoals mensen met hoog-
tevrees bang zijn voor de afgrond uit de overtuiging 
te zullen springen, zo is dread de duizeling van de 
vrijheid die zich aan ons openbaart.

Volgens de Oostenrijkse psychoanalyticus Sigmund 
Freud zorgt dread ervoor dat we voorbereid zijn op 
gevaar. Door onze angsten onder ogen te komen, zijn 
we hopelijk gereed om toekomstig gevaar te herken-
nen en de uiteindelijke catastrofe te voorkomen. 

De tentoonstelling Dread verkent hoe kunstenaars 
deze angst voor de toekomst (letterlijk) verwerken. 
Met een constellatie van oude én nieuwe media toont 
Dread een veelheid aan perspectieven op angst als 
collateral damage van innovatie en vooruitgang. 
Sommige werken zijn persoonlijk en poëtisch, en vin-
den hun oorsprong in gebieden buiten de kunst zoals 
de journalistiek, architectuur en design. Andere wer-
ken creëren een fysieke sensatie van angst, en maken 
dread direct op overweldigende wijze voelbaar. Alle 
werken samen vormen een landschap waarbinnen 
dread als constructieve kracht voor hedendaagse 
kunst zichtbaar wordt.

–
Juha van ‘t Zelfde (Zeist, 1979) is schrijver, DJ en ten - 
toonstellingsmaker. Voor onder meer het Stedelijk 
Museum, Marres en het Muziekgebouw aan ‘t IJ 
maakt hij diverse programma’s over actuele ont-
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Groot Labyrint en Labyrismen
Constant (Amsterdam, 1920-2005)

New Babylon is Constants nomadische stad van de 
toekomst die in een wijdvertakt, labyrintisch net-

werk de hele wereld met 
elkaar in verbinding zou 
brengen. Land zou van 
iedereen zijn, arbeid 
volledig geautomati-
seerd door robots, en 
de mens vrij om crea-
tief te zijn en te spelen. 
Deze vrijheid zou ook 
de noodzaak van kunst 
wegnemen, omdat de 
mens al creatief was in 
zijn dagelijks leven. New 
Babylon biedt volgens 
Constant “slechts mini-
male voorwaarden voor 
een gedrag dat zo vrij 
mogelijk moet blijven. 
Elke beperking met be-
trekking tot bewegings-
vrijheid, elke beperking 
met betrekking tot het 
creëren van stemming 

en atmosfeer moet worden verhinderd. Alles moet 
mogelijk blijven, alles moet kunnen gebeuren, de 
omgeving wordt gecreëerd door de activiteiten van 
het leven en niet andersom.”

–
Groot Labyrint (1960-1966)
Maquette
gemeentemuseum Den Haag
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utopische plek ook de mogelijke ondergang van New 
Babylon inluidt, ís dread. In de laatste jaren van New 
Babylon toont hij vooral de verschrikkingen van deze 
vrijheid, zichtbaar in de horror van de Labyrismen.

–
Labyrismen (1968)
Serie litho’s
Collectie De Hallen Haarlem

New Babylon is het vertrekpunt voor deze tentoon-
stelling geweest. De Labyrismen maken onderdeel 
uit van de collectie van dit museum, en lijken zowel 
een samenvatting als een kantelpunt te vormen van 
zijn utopische onderneming die ongeveer twintig jaar 
duurde. De ideeën van 
New Babylon zijn in een 
tijd waar de vrijheid van 
beweging als mensen-
recht wereldwijd onder 
druk staat, nog steeds 
ac tuee l  en urgent . 
Opvallend is dat het 
Internet, als wereldom-
vattend netwerk waar 
mensen vrij zijn om 
creatief te spelen en te 
delen, dicht in de buurt 
komt van de ambitie van 
Constant, en dat de vrij-
heid van dit netwerk zo-
veel bedreigingen kent 
(afluisteren, cyberoor-
log, censuur).

De oorlog in Vietnam en 
de gebeurtenissen van 
mei ‘68 in Parijs bren-
gen Constant op een ander spoor. Hij komt tot inzicht 
dat de vrijheid van New Babylon de mens ook in staat 
stelt zijn donkere verlangens te botvieren. Mensen 
zouden hun eigen vijand worden en elkaar uiteinde-
lijk vermoorden. Zijn angst dat de vrijheid van deze 
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hoogtevrees, de angst dat de mens zichzelf de diepte 
inwerpt en zich van het leven berooft, omdat hij die 
vrijheid heeft.

De titel van het werk verwijst naar de poging van 
Strik de ruimte op te 
zoeken tussen het zien 
van de duizelingwek-
kende hoogte door de 
glazen cirkels en de fy-
sieke ervaring daarvan. 
De bewerking van de 
foto is een poging van 
de kunstenaar om grip 
te krijgen op het vastge-
legde beeld.

–
Vicarious Atonement (2011)
C-print, bestikt met mixed media 
Courtesy de kunstenaar

Vicarious Atonement
Berend Strik (Nijmegen, 1960)

In 2011 bezocht Berend Strik het in aanbouw zijnde 
hoofdkantoor van CCTV in Beijing, ontworpen door de 
Nederlandse architect 
Rem Koolhaas. Deze 
foto nam hij door een 
transparante cirkel van 
glas in de vloer op het 
hoogste punt van het 
gebouw. Strik durfde 
aanvankelijk niet over 
de twee meter brede 
glazen cirkel te lopen, 
maar over won z i jn 
angst: “De duizeling-
wekkende hoogte werkt 
als waarschuwing: ga 
niet op de cirkels staan 
(…). Zo werken de her-
sens samen met het 
lichaam (...). Toch lukt 
het om op de glazen cir-
kels te staan. Ik heb het 
altijd al geweten maar 
niet vaak meegemaakt, 
architectuur kan wer-
ken als drugs...”

In zijn boek The Concept of Dread uit 1844 beschreef 
de Noorse filosoof Søren Kierkegaard dread als “de 
duizeling van vrijheid.” Als voorbeeld noemde hij 
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onhoorbaar is voor het menselijk oor, gewoonlijk onder 
de 20 hertz. Dit geluid wordt eerder gevoeld dan ge-
hoord, en raakt ons fysiek in zijn overweldigende tril-
ling. Volgens sommigen kunnen bij deze frequenties 
hallucinaties ontstaan en geesten waargenomen wor-

den. Misschien huist de 
duivel in infrageluid, en 
is onhoorbaar geluid de 
oorzaak van onze angst 
voor het onzichtbare.

Mark Bain is een kunste-
naar die zich bekwaamd 
heeft in de fysieke ver-
kenning van architec-
tuur met geluid. Hij ver - 
klankte ooit de seismo-
logische metingen van 
de aanslagen van 9/11. 
Niet als postuum monu-
ment, maar als ijzing-
wekkende waarschu-
wing voor toekomstige 
gebeur tenissen. Zijn 
werken zijn getoond in 
onder meer het Stedelijk 
Museum Amsterdam, 
De Vleeshal (Middelbug) 

en het Van Abbemuseum (Eindhoven).

–
The Devil’s Gate (2013)
Luidsprekers
Courtesy de kunstenaar

The Devil’s Gate
Mark Bain (Seattle, 1966)

In zijn nieuwste werk The Devil’s Gate, speciaal  
gemaakt voor deze tentoonstelling, is Mark Bain ge-
inspireerd door de mu-
zikale geschiedenis van 
de Duivelsnoot. Deze 
muzieknoot Diabolicus 
in Musica werd door 
de Kerk in de Middel-
eeuwen in de ban ge-
daan. Tegenwoordig ho-
ren we dezelfde klank in 
sirenes, in de blue note 
van jazz, en in duistere 
muziek als death metal 
en dubstep.

Bain introduceert deze 
verboden klank in de 
tentoonstelling als een 
onheilspellende sound-
track die vrijwel onhoor-
baar op de achtergrond 
voelbaar is. The Devil’s 
Gate is een verkenning 
van de culturele en psy-
chologische betekenis van dreiging in geluid, en is, 
volgens de kunstenaar, mogelijk een spiegel van onze 
tijd in geluid. 

Infrageluid is geluid met zo’n lage frequentie dat het 
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speelt een belangrijke rol, en de ineenstorting van de 
Twin Towers is daar een dramatisch voorbeeld van. 
Zijn werk is onder meer te zien geweest in Extra City 
(Antwerpen) en het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Kocken zat in 2011-2012 op de Rijksakademie van 

beeldende kunsten.

–
New York Times, Tuesday, September 
11, 2001 (2004)
C-print
Courtesy de kunstenaar

New York Times, Tuesday, September 11, 2001
gert Jan Kocken (Ravenstein, 1971)

New York Times, Tuesday, September 11, 2001 is een foto 
genomen van een microfilm van deze krant van 9/11 
in de National Library 
in New York in 2004. 
De krant was al gedrukt 
en verspreid toen om 
8:46 plaatselijke tijd 
American Airlines vlucht 
11 de noordelijke toren 
van het World Trade 
Center binnenvloog. 

Ook al beseffen we dat 
de krant niet kon weten 
wat er die dag zou ge-
beuren, toch zoeken we 
naar aanwijzingen op de 
voorpagina die deze on-
voorstelbare catastrofe 
kunnen verklaren. Een 
verontrusting maakt 
zich met terugwerkende 
kracht van ons meester, 
alsof we het hadden kun-
nen voorkomen als we 
maar goed hadden opgelet. Dit gevoel van onbehagen 
is exact wat met de term dread wordt gedefinieerd.

gert Jan Kocken neemt specifieke historische gebeur-
tenissen als vertrekpunt voor zijn kunst. Iconoclasme 



V
L

E
E

S
H

A
L

D
E

 H
A

L
L

E
N

 H
A

A
R

L
E

M
het falen van de economie, technische ongelukken 
en complexe gebruiksaanwijzingen criteria.

James Beckett werd geboren in Zimbabwe in 1977. 
In 2001 en 2002 verbleef hij aan de Rijksakademie 

van beeldende kunsten 
in Amsterdam, waar hij 
woont en werkt. In 2003 
won hij de Prix de Rome 
in de categorie Kunst 
en Publieke Ruimte. 
Zijn werk is onder meer 
getoond in het Centre 
Pompidou, het Whitney 
Museum of American Art 
en het Stedelijk Museum 
Amsterdam.

–
Papertype: Spirit of Australia (2013)
7 krantenpagina’s
Courtesy galerie Wilfried Lentz

Papertype: Spirit of Australia
James Beckett (Harare, 1977)

Papertype: Spirit of Australia bestaat uit zeven kranten 
die op dezelfde dag gedrukt zijn en die allemaal op 
een net andere wijze de 
brand in een motor van 
een Airbus A380 van de 
Australische vliegtuig-
maatschappij Qantas 
tonen. Iedere kran-
tenpagina verschilt in 
kwaliteit en bewerking 
(grootte, contrast, hel-
derheid) en in de keuze 
van het moment waarop 
de foto genomen is. De 
serie laat zien hoe me-
dia gebeurtenissen op 
diverse wijzen vastleg-
gen, en zo verschillende 
versies van de werke-
lijkheid presenteren. 
Becketts manier van 
kijken is hier verwant 
aan die van fotodetec-
tive Hans Aarsman, die 
in de fotojournalistiek 
de vele versies van de waarheid onderzoekt.

Papertype is een doorlopend onderzoek van James 
Beckett naar het technisch falen en de verschillende 
vormen van dreiging die dat veroorzaakt. Hierin zijn 
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Timo Arnall is een filmmaker, ontwerper en onderzoe-
ker verbonden aan de Oslo School of Architecture & 
Design. Hij verkent in zijn werk de maatschappelijke, 
culturele en esthetische gevolgen van nieuwe tech-
nologieën. Zijn werk is onder meer getoond in het 

MoMA in New York en 
het Victoria and Albert 
Museum in Londen. 

–
Robot Readable World (2012)
Video, 5’09
Courtesy de kunstenaar

Robot Readable World
Timo Arnall (Londen, 1976)

Deze korte film is een experiment in machine vision, de 
wijze waarop onze apparaten de wereld zien en deze 
informatie analyseren. 
De film maakt gebruik 
van online gevonden 
materiaal, afkomstig van 
onderzoek naar hoe au-
tomatische systemen en 
robots beelden kunnen 
herkennen en ze op af-
stand bestuurd kunnen 
worden. “Imagine it as, 
perhaps, the infant days 
of a young machine intel-
ligence”, zei scienceficti-
onschrijver Warren Ellis.

Steeds meer robots, 
came ranetwerken en 
zelfstandig opererende 
software bevolken de 
openbare ruimte en be-
invloeden onzichtbaar 
ons dagelijkse leven. 
Timo Arnall vraagt zich 
af hoe we grip kunnen houden op deze systemen om 
niet de controle op onze omgeving te verliezen. Robot 
readable world toont hoe deze machines onze straten, 
onze media en onszelf registreren. En hoe verontrus-
tend, maar mogelijk ook, hoe mooi dit kan zijn.



V
L

E
E

S
H

A
L

D
E

 H
A

L
L

E
N

 H
A

A
R

L
E

M
het Metropolitan Museum of Art (New York), Taipei 
Biënnale (2008) en de Istanbul Biënnale (2009). Hij 
woont en werkt in New York. 

–
Drone Vision (2010)
Video, onderschept van 
communicatie satelliet,  
duur: 5 minuten 
© Trevor Pageln
Courtesy galerie Thomas Zander, 
Cologne / Altman Siegel gallery, 
San Francisco / Metro Pictures, 
New York

Drone Vision
Trevor Paglen (Maryland, 1974)

Het bronmateriaal van deze video is onderschept 
door een amateur ‘satelliethacker’ op een open 
kanaal van een com-
mercië le communi-
catiesatelliet, ergens 
boven het westelijk half-
rond. Een groot aantal 
Amerikaanse surveil-
lancevlieg tuigen en 
spionagedrones wordt 
vanuit de VS op afstand 
bestuurd via communi-
catiesatellieten. Zowel 
het controlesignaal 
als de videoverbinding 
voor deze toestellen 
werd tot voor kort (en 
mogelijk nog steeds) 
ongecodeerd gelaten 
om vertraging op de 
lijn te minimaliseren. 
Als het zo makkelijk is 
om dit materiaal te on-
derscheppen, wat kan 
er dan gebeuren als dit 
in verkeerde handen valt?

Trevor Paglen is kunstenaar, schrijver en geograaf. 
Zijn werk overschrijdt de grenzen van kunst, we-
tenschap en journalistiek. Zijn werk is getoond in 
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praktijk is het gebruik van veranderlijke en onbe-
heersbare materialen als kopersulfaat, hersenen en 
vuur. Hij was eerder in De Hallen te zien met een grote 
solotentoonstelling. Zijn werk is o.a. getoond in het 
MoMA (New York) en Tate Modern (Londen). In 2009 

werd hij genomineerd 
voor de prestigieuze 
Turner Prize. 

–
Zonder titel (2008)
Verstuifde motor van passagiers-
vliegtuig
Courtesy de kunstenaar &  
Annet gelink gallery, Amsterdam

Zonder titel
Roger Hiorns (Birmingham, 1975)

Het abstracte landschap op de grond is een tot stof ver-
pulverde motor van een passagiersvliegtuig. Het beeld 
roept uiteenlopende as-
sociaties op: waar som-
migen sublieme vrijheid 
en overweldiging her-
kennen, zien anderen 
het puin van 9/11 en de 
finale conclusie van oor-
log. In zijn onbestemde 
dreiging raakt het werk 
aan de werken van Micol 
Assaël en in zijn catas-
trofale vorm ligt het 
dichtbij de Terrestrial Ball 
van Kianoosh Motallebi.

Roger Hiorns gebruikt 
in dit werk een hoogte-
punt van de menselijke 
verbeelding – een vlieg-
tuigmotor, waarmee we 
onszelf letterlijk verhef-
fen – en voert deze tot 
zijn fatale eindpunt 
door: tot uiteindelijke verwoesting. Tegelijkertijd is 
het wat het is: een verpulverde vliegtuigmotor.

Hiorns werkt als een hedendaagse alchemist met 
onverwachte materialen. Kenmerkend voor Hiorns’ 
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fundamentele vragen rond ons bestaan. Hij behaalde 
zijn Masters in Arts aan de Slade School of Fine Art 
in Londen. Hij woont en werkt in Amsterdam, waar 
hij na zijn tweejarige verblijf aan de Rijksakademie 
van beeldende kunsten nog een derde jaar kan ver-

blijven met een Science 
Fellowship.

–
Terrestrial Ball (2011)
94 elementen die van nature op 
Aarde voorkomen
Courtesy de kunstenaar

Terrestrial Ball
Kianoosh Motallebi (Liverpool, 1982)

De Terrestrial Ball bevat alle 94 elementen die op 
natuurlijke wijze op Aarde voorkomen. Voor Kianoosh 
Motallebi verwijst de 
bal naar een tijd voordat 
wij bestonden, naar de 
bouwstenen van waar-
uit wij zijn voor tge-
komen. Tegelijkertijd 
herinnert hij ons ook 
aan een tijd nadat wij al 
lang en breed zijn uit-
gestorven, door inslag 
van een komeet, of door 
opwarming van de aar-
de. De Terrestrial Ball is, 
vergelijkbaar met Roger 
Hiorns’ vliegtuigmotor, 
een even verontrustend 
als berustend monu-
ment voor onze vergan-
kelijkheid. “In ways the 
work speaks of such an 
end, a reversal of tech-
nology and civilization 
back to the very atoms 
that make our environment long before we ever arrived 
here.” – Kianoosh Motallebi

Kianoosh Motallebi gebruikt als kunstenaar de we-
tenschap als context voor zijn onderzoek naar de 
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ongewenst geluid, sociale conventies of alomtegen-
woordige communicatietechnologie. 

–
Faraday Tent (2011)
Faraday textiel, staal, tentharingen, gebruikt touw. 

Museum Abteiberg 
Mönchengladbach
Courtesy Annet gelink gallery, 
Amsterdam
Foto: Stefan Sturm

Faraday Tent
Sarah van Sonsbeeck (Amsterdam, 1976)

We hebben allemaal wel eens behoefte aan een mo-
ment voor onszelf, aan onbereikbaar te zijn voor 
ons werk of afgesloten 
te zijn van de buiten-
wereld. In een wereld 
waarin we allemaal een 
gsm of smartphone be-
zitten, wordt het steeds 
lastiger vrij te zijn van 
communicatie en om 
stilte te vinden.

De Faraday Tent van 
Sarah van Sonsbeeck 
is een praktische oplos-
sing voor dit probleem. 
De tent is gemaakt van 
verzilverde stof die 
e lek tromagnet ische 
straling zoals gsm en 
WiFi buiten houdt. De 
tent wordt zo een stille 
ruimte, vrij van onzicht-
bare en onhoorbare 
herrie.

Conceptueel kunstenaar Sarah van Sonsbeeck,  
ex-architect, bekwaamt zich in immateriële archi-
tectuur. Haar werk bestaat uit de verkenning, afba-
kening en toe-eigening van ruimten die ontstaan door 
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dreiging. Zo probeert Assaël de mogelijke verschrik-
kingen van technologie fysiek voelbaar te maken. 

Micol Assaël heeft de laatste jaren internationaal 
roem vergaard met tentoonstellingen in Palais de 

Tokyo (Parijs), Secession 
(Wenen) en Kunsthalle 
Fridericianum (Kassel). 
In samenwerking met 
wetenschappers maakt 
ze specifieke omgevin-
gen in musea, waaraan 
bezoekers worden uit-
genodigd deel te nemen. 

–
Maybe Tomorrow (Carlo) (2008)
Installatie, gemagnetiseerde 
schoenen op ijzeren platen
Magneet, schoenen, ijzer

01-01-2008 (2008), 
19-02-2008 (2008), 
04-03-2008 (2008), 
09-04-2008 (2008)
Inkt op oud papier

© Micol Assaël
Collection FRAC Nord – Pas de 
Calais

Maybe Tomorrow (Carlo), 01-01-2008, 19-02-2008, 
04-03-2008 en 09-04-2008
Micol Assaël (Rome, 1979)

Maybe Tomorrow (Carlo) is een speelse variant op 
de beroemde metalen 
vloersculpturen van 
Carl Andre, die bedoeld 
zijn om over te lopen. 
Micol  Assaë l  voer t 
diens gedachte nog 
verder door en nodigt 
de bezoeker uit de pa-
nelen met magnetische 
schoenen te verplaat-
sen. Hiermee voegt ze 
een fysieke handeling 
toe en breidt ze de be-
trokkenheid van de be-
zoeker uit, en door deel 
te nemen aan het werk 
creëert ze spanning en 
verwachting, compo-
nenten van dread.

De vier tekeningen van 
elektrische circuits ho-
ren bij het vloerwerk, en 
tonen Assaëls fascinatie voor (statische) elektriciteit 
en magnetisme. Haar installaties versterken deze 
fenomenen en spelen met onze psychologische ver-
wachting en zintuiglijke ervaring. Vaak roepen haar 
werken een gevoel van onbehagen op, van onbekende 
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grasso maakt architectonische kunstwerken die de 
sfeer van een ruimte met een aan muziek grenzende 
directheid bepalen. Zo kan de kijker onmiddellijk ver-
voerd raken. Zijn films, installaties en sculpturen 
speculeren over de psychologische gevolgen van de 

wetenschap en techno-
logie en waarschuwen 
voor wat ons mogelijk te 
wachten staat. In 2008 
won hij de Prix Marcel 
Duchamp, de belangrijk-
ste Franse staatsprijs 
voor jonge kunstenaars. 
Hij woont en werkt in 
Parijs en New York.

–
On Air (2009)
HD video transfer naar Bluray, 
duur: 17 min 30 sec
Courtesy galerie Valentin, Parijs 
en Sean Kelly gallery, New York

On Air
Laurent grasso (Mulhouse, 1972)

Vliegend over de uitgestrekte heuvels van de Verenigde 
Arabische Emiraten filmt een valk het verlaten woes-
tijnlandschap. Wat aan-
vankelijk oogt als een 
documentaire over een 
traditionele vorm van 
jagen wordt met behulp 
van een microcamera op 
de rug van de vogel een 
primitieve vorm van spi-
onage. De low-tech ca-
merabeelden wekken de 
suggestie van een dier-
lijke surveillance, een 
levende drone in een 
conflictgebied.

Met On Air toont Laurent 
grasso zijn interesse in 
observatie en surveil-
lance. Door een vogel 
te voorzien van een ca-
mera laat hij bovendien 
de dubbelheid zien van 
geheime communicatie. 
Omdat we permanent in de gaten gehouden worden, 
keren sommige mensen weer terug naar traditionele 
vormen van boodschappen overbrengen (net zoals 
de Russische geheime Dienst FSB sinds het PRISM-
schandaal weer gebruik maakt van de typemachine).
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Jacob Kirkegaard is een Deense geluidskunstenaar 
die zich richt op de wetenschappelijke en esthetische 
aspecten van resonantie, tijd en horen.

–
Hotel Chernobyl (2006)
Foto
Courtesy de kunstenaar

Hyperacusis
Jacob Kirkegaard (Kopenhagen, 1975)

geluid kan ingezet worden om ongemak te veroor-
zaken, dreiging op te wekken of paniek te creëren. 
Maar het kan ook wer-
ke l i jke l ichameli jke 
schade toedienen. In 
geluidsoorlogsvoering 
worden ultra- en infra-
soon geluid (geluid dat 
boven en onder de ge-
hoorgrens ligt) ingezet 
om tegenstanders te 
desoriënteren, te mar-
telen, te verwonden, 
onschadelijk te maken 
en zelfs te vermoorden.

Hyperacusis, speciaal 
gemaakt voor deze 
tentoonstelling, agen-
deert de onmiddellijke 
gevolgen van bloot-
stelling aan ultrasoon 
geluid zoals gebruikt 
in geluidsoorlogsvoe-
ring. Uit onderzoek is 
gebleken dat blootstelling aan een hoge mate van 
ultrasoon geluid serieuze consequenties kan heb-
ben, onder meer schade aan longen en darmen, 
hartritmestoornissen, fysieke pijn, problemen met 
ademhaling, vertigo, misselijkheid en disoriëntatie. 
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lige aftappen van het internet door de Amerikaanse 
afluisterdienst National Security Agency.
Je zou bijna denken dat Lund een NSA troll (een online 
relschopper) is, die kunst maakt voor de lulz, voor 
de lol. Toch maakt hij al een tijd dit soort werken. 

In I Am Here Or There uit 
2011 toonde hij bijvoor-
beeld elke link van elke 
website die hij bezoekt.

Jonas Lund verkent de 
werking en duur van 
netwerken en gedeelde 
online ervaringen. Zijn 
werk roept (noodza-
kelijke) vragen op over 
ons online gedrag en is 
kritisch op de daadwer-
kelijke vrijheid van het 
internet en de waarde 
van kunst in een tijd van 
eindeloze informatie. 
Zijn werk is o.a. getoond 
in het New Museum 
(New York) en het Van 
Abbemuseum, en online 
op talloze sites en blogs. 
Hij woont en werkt in 

Amsterdam en New York. 

–
Public Access Me (2012)
Html, css, javascript, domain name, vps
Courtesy de kunstenaar

Public Access Me
Jonas Lund (Linköping, 1984)

Het werk Public Access Me toont een radicale oplos-
sing tegen privacyschending: de volledige opgave er-
van. Jonas Lund toont 
een open houding ten 
aanzien van zijn gehele 
internetgedrag. We kun-
nen in real time over zijn 
schouder meekijken, 
terwijl hij mails schrijft 
en zijn Facebook checkt. 

De ervaring van Public 
Access Me lijkt mis-
schien nog het meeste 
op reality tv als Big 
Brother, waar het al-
ledaagse opeens aan-
dacht krijgt. Het werk 
vergt een intense toe-
wijding van Lund, die 
zich continu bewust is 
van zijn radicale trans-
parantie. Aan de andere 
kant maakt het werk 
zichtbaar dat de beteke-
nis van privacy door het internet aan het veranderen is.

Public Access Me heeft een voorspellende, kritische 
en actuele waarde gekregen door de recente openba-
ringen over het bestaan van PRISM en het grootscha-
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ECHELON was ontworpen om gebruik te maken van 
het fenomeen moon bounce: het aftappen van wereld-
wijde telecommunicatie die de maan terugketst naar 
de aarde. De foto is op grote afstand en met een lange 
sluitertijd genomen tijdens volle maan.

Trevor Paglen is kunste-
naar, schrijver en geo-
graaf. Zijn werk over-
schrijdt de grenzen van 
kunst, wetenschap en 
journalistiek. Het is ge-
toond in het Metropo li-
tan Museum of Art (New 
York), Taipei Biënnale 
2008 en de Istanbul Bi-
ënnale 2009. Hij woont 
en werkt in New York. 

–
They Watch the Moon (2010)
C-print
© Trevor Pageln
Courtesy galerie Thomas Zander, 
Cologne / Altman Siegel gallery, 
San Francisco / Metro Pictures, 
New York

They Watch the Moon
Trevor Paglen (Maryland, 1974)

Deze foto toont een geheime ‘afluisterbasis’ verbor-
gen in de bossen van West Virginia in de Verenigde 
Staten. De basis ligt 
midden in de zogenaam-
de National Radio Quiet 
Zone, een gebied van 
ongeveer 34.000 km2 in 
delen van West Virginia 
en Maryland. In dit ge-
bied is radioverkeer 
zeer beperkt: draadloos 
internet en FM radio is 
zelfs verboden.

De afluisterbasis maakt 
onderdeel uit van het 
wereldwijde ECHELON-
netwerk, t i jdens de 
Koude Oorlog ontwor-
pen om communicatie 
in de voormalige Sovjet-
Unie en het Oostblok 
te  onder scheppen. 
ECHELON wordt ge-
zien als de voorloper 
van het controversiële PRISM-programma van de 
Amerikaanse afluisterdienst National Security 
Agency, dat onlangs door klokkenluider Edward 
Snowden is geopenbaard.
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complexiteit van moderne netwerktechnologie, die 
ons steeds meer mogelijkheden biedt maar tegelij-
kertijd onbegrijpelijker en zelfs bedreigend wordt.

“James Bridle is a Walter Benjamin critic in an ‘age of 
digital accumulation’.” 
– Bruce Sterling

–
Light of God (2012)
Digitaal beeld
Courtesy de kunstenaar

Light of God
James Bridle (Londen, 1980)

“(...) and then we do something called the Light of God 
– the Marines like to call it the Light of God. (...) We just 
send out a beam of laser 
and when the troops put 
on their night vision gog-
gles they’ll just see this 
light that looks like it’s 
coming f rom heaven. 
Right on the spot, coming 
out of nowhere, from the 
sky. It’s quite beautiful.”

Deze quote is van een 
drone-piloot uit de 
film Five Thousand Feet 
is the Best (2011) van 
de Israëlische kunste-
naar Omer Fast. James 
Bridle is op zoek gegaan 
naar beelden van de 
Light of God. Omdat hij 
ze niet kon vinden heeft 
hij er zelf een gemaakt 
met behulp van een foto 
van de Irakese woestijn. 

James Bridle (Londen, 1980) is een politieke kun-
stenaar en activist die in beeld, woord en daad de 
gevolgen van nieuwe technologieën kritisch bloot-
legt. Drones zijn voor Bridle een symbool voor de 
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De Satellite Lamps tonen de sterkte van het gPS-signaal 
door de felheid waarmee de lampen branden, en laten 
zo zien hoe gPS in onze omgeving opduikt. De makers 
kijken naar de relatie tussen de stedelijke omgeving, 
de factor tijd en het geometrische bereik van satellie-

ten, en onderzoeken en 
ontwerpen methoden en 
instrumenten om de aan-
wezigheid van satelliet-
signalen te visualiseren. 

Einar Sneve Martinussen 
is ontwerper en weten-
schappelijk onderzoe-
ker, verbonden aan 
de Oslo School of Archi-
tecture and Design. Hij 
woont en werkt in Oslo.
Jørn Knutsen is een Noor - 
se interaction designer 
en wetenschappelijk 
onderzoeker verbonden 
aan de Oslo School of 
Architecture and Design. 
Hij is samen met Sneve 
Martinussen oprichter 
van design studio Voy in 
Oslo. Timo Arnall is een 

filmmaker, ontwerper en onderzoeker verbonden aan 
de Oslo School of Architecture & Design.

–
Satellite Lamps (2013)
glas, multiplex, elektronica
Einar Sneve Martinussen, Jørn Knutsen, Timo Arnall

Satellite Lamps
Einar Sneve Martinussen (Kirkenes, 1982),  
Jørn Knutsen (Mjøndalen, 1982) en  
Timo Arnall (Londen, 1976)

De Satellite Lamps ma-
ken onderdeel uit van 
een langdurig onder-
zoek naar en de ver-
beelding van onzicht-
bare netwerken in de 
stad. Voorbeelden van 
deze netwerken zijn de 
inzet van WiFi, RFID 
en gPS bij het gebruik 
van smartphones, OV-
chipkaarten en steeds 
vaker ook objecten in 
de openbare ruimte, 
zoals beveiligingsca-
mera’s, op afstand be-
stuurbare bruggen en 
straatverlichting. gPS 
is een technologie die 
ontworpen is voor oor-
logsvoering en die door 
de mobiele telefoon deel 
is geworden van ons da-
gelijkse leven. Het is een belangrijk onderdeel van het 
surveillanceklimaat dat nu onder vuur ligt, maar is 
tegelijkertijd nodig voor onze mobiele routebeschrij-
ving en hardloopapplicaties.
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in 2013, net als de tentoonstelling en pocket boek 
Black Transparency. 

Meta haven is verantwoordelijk voor het ontwerp van 
het boek dat Dread vergezelt, verschenen bij uitge-

verij Valiz.

–
Dread backdrop & Tour Shirts (2013)
Behang & T-shirts

Zonder Titel (voor Dread)
Metahaven (2008, NL)

“Dread, als een techno-dystopische zeitgeist, huist 
vormeloos en ongrijpbaar in de glasvezelkabels, 
onder het grijze op-
pervlak van de drones, 
en achter de onheil-
spellende retoriek van 
de cyberoorlog-gene-
raals. Vormgegeven 
als woordbeeld, wordt 
Dread het ultieme tota-
litair-verleidelijke band-
logo van onze techno-
logische tijd, zoiets als 
Doom Metal meets Cisco 
Systems. On Tour Now!” 

Metahaven is een re-
search- en ontwerpcol-
lectief op het snijvlak 
van politiek en esthe-
tiek. Metahavens werk 
– zowel in opdracht als 
autonoom – weerspie-
gelt politieke en sociale 
onderwerpen in provo-
catieve grafische vormgevingsobjecten. Metahavens 
werk is wereldwijd getoond en gepubliceerd. Hun 
bloemlezing Uncorporate Identity is uitgegeven bij 
Lars Müller Publishers in 2010. Can Jokes Bring Down 
Governments kwam uit bij Strelka Press, Moskou, 
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maakt deze informatie op steeds grotere snelheid 
met elkaar te delen, ter discussie.

–
Dronestagram (2012)
Instagram-foto
 Courtesy de kunstenaar

Dronestagram
James Bridle (Londen, 1980)

Dronestagram maakt gebruik van het populaire so-
ciale fotonetwerk Instagram, om foto’s van drone-
aanslagen te delen 
die door de VS en het 
Verenigd Koninkrijk zijn 
uitgevoerd in Pakistan, 
Jemen en Somalië. 
Vanuit journalistieke 
bronnen ver zamel t 
Bridle informatie over 
deze aanslagen, met 
name via het Britse 
Bureau of Investigative 
Journalism. Daarnaast 
bestudeert hij de loca-
ties en zoekt hij de satel-
lietbeelden van die plek-
ken, bewerkt ze met een 
Instagramfilter en voegt 
ze toe aan zijn profiel.

Door deze controversië-
le gebieden zichtbaar te 
maken in de alledaagse 
omgeving van een on-
line sociaal netwerk als Instagram, dat groot gewor-
den is met niets-aan-de-hand kiekjes van vrienden en 
familie, confronteert Bridle ons met de harde realiteit 
van deze aanslagen. Hij stelt onze medeplichtigheid 
en die van de netwerktechnologie, die het mogelijk 
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Anri Sala is kunstenaar en filmmaker. Zijn werk is in 
vrijwel alle grote musea en biënnales getoond. Hij 
woont en werkt in Berlijn.

–
Naturalmystic (Tomahawke #2) 
(2002)
Video, duur: 2 min 8 sec
Courtesy de kunstenaar; Hauser 
& Wirth Zürich/ Londen; galerie 
Chantal Crousel, Parijs; Johnen 
galerie, Berlijn; galerie Rüdiger 
Schöttle, München

Naturalmystic (Tomahawke #2) 
Anri Sala (Tirana, 1974)

In deze korte video zien we een man in een donkere 
opnamestudio in een microfoon het geluid nabootsen 
van een overvliegende 
Tomahawk kruisra -
ket. De geluidsherin-
nering aan het NAVO-
b o m b a r d e m e n t  i n 
voormalig Joegoslavië 
in 1999 is in zijn so-
berheid doeltreffend: 
bij het horen van dit 
primitieve geluid waar-
schuwt ons lichaam 
ons instinctief voor 
naderend gevaar. Het 
maakt bovendien voel-
baar hoe onontkoom-
baar geluid is in oorlog, 
en hoe groot de impact 
psychologisch moet 
zijn voor degenen die 
continue hieraan wor-
den blootgesteld (denk 
bijvoorbeeld aan de 
overvliegende drones 
die vrijwel onophoudelijk boven het Pakistaanse 
Waziristan vliegen). De herhaling van de acteur 
heeft misschien ook wel een bezwerende werking; 
een helend mantra waarmee het trauma en de angst 
uiteindelijk gesublimeerd worden.
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Alicia Framis is opgeleid aan de École des Beaux-Arts, 
Parijs (1990-1993); University of Arts, Barcelona 
(1985-1990) en nam deel aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten, Amsterdam (1995-1996). Ze won 
in 1997 de Prix de Rome. Framis woont en werkt in 

Amsterdam.

–
Room to Forget (2012-2013)
glas, magnesium, krant, vinyl 
Courtesy Alicia Framis & Annet 
gelink gallery, Amsterdam

Room to Forget
Alicia Framis (Barcelona, 1967)

Om de gevolgen van oorlog en conflicten te kunnen 
begrijpen, moeten we kijken naar de onderliggende 
oorzaken. Verwoesting, 
verlies en angst houden 
het leven van een oor-
logsslachtoffer gevan-
gen. Posttraumatische 
stress houdt slachtof-
fers in een constante 
staat van angst.

The Room to Forget van 
de Spaanse kunstenaar 
Alicia Framis is een 
menselijk antwoord op 
deze traumatische er-
varingen. De ruimte is 
gevuld met het medicijn 
Metyrapone, dat in het 
leger wordt gebruikt om 
nare herinneringen uit 
te wissen. Framis maakt 
een landschap waarin 
ze beelden wegneemt, 
als een monument voor 
de afwezigheid van herinnering. Het werk agendeert 
niet alleen de psychologische gevolgen van oorlog, de 
economische crisis of persoonlijk leed, maar biedt 
ook hoop op een betere toekomst.
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Japanse schattigheid (Hello Kitty), een hang naar 
harmonie en mogelijk een bezwering van angst. Het 
masker doet denken aan het ‘lelijke T-shirt’ uit het 
boek Zero History van sciencefictionschrijver William 
gibson. De drager van dit lelijke T-shirt blijft onzicht-

baar voor beveiligings-
camera’s op straat, 
omdat die geen goed 
beeld kunnen vormen 
van wat ze zien. De dra-
ger van het lelijke shirt 
blijft zo anoniem voor 
de alziende blik van de 
videosurveillance.

Aditya Mandayam is 
kun stenaar aan de Rijks  - 
akademie van beel den-
de kunsten. Ooit werkte 
hij mee aan de google 
driverless car. Hij woont 
en werkt in Amsterdam.

–
R.S.V.P.A.U.B. (26 februari, 2016)
Shot by Yayati Papita, That 
Palpitating Talapati

Good Good Bad Blood
Aditya Mandayam (Bangalore, 1983)

Good Good Bad Blood is een nieuw werk dat Aditya 
Mandayam voor Dread gemaakt heeft. Het is een 
masker dat op mystieke 
wijze is geprepareerd 
van Perzisch shagreen, 
gebaad in de urine van 
de kunstenaar en bouil-
lon van kamelenbotten, 
en gemasseerd in ma-
yonaise van ganzenei en 
rozenolie. Segrijnleer 
is een gewilde vorm 
van leder, gemaakt van 
de huid van haaien en 
mantaroggen. Door 
zijn ruwe textuur voelt 
het ongewoon en grof 
aan. Het Franse woord 
chagrin (‘onbehagen’) 
is van shagreen afge-
leid. Een masker is een 
vorm van onttrekking, 
anonimiteit en onzicht-
baarheid, politiek weer 
actueel met de guy 
Fawkes-maskers gedragen door leden van protest-
beweging Anonymous.

Mandayam is daarnaast geïnspireerd door het 
Japanse fenomeen kawai, de bekende vorm van 
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blaast Sommer Eide nieuw leven in de stemmen van 
de gestorvenen.

Espen Sommer Eide is componist, musicus en bou-
wer van zelfgemaakte muziekinstrumenten, die 

hij ‘filosofische instru-
menten’ noemt. Hij is 
bekend geworden om de 
visionaire muziek met 
zijn band Alog, en solo 
als Phonophani. Dead 
Language Poetry maak-
te onderdeel uit van zijn 
eerste solotentoonstel-
ling, begin dit jaar in de 
Bergen Kunsthall. 

–
Dead Language Poetry (2013)
Installatie
Courtesy de kunstenaar

Dead Language Poetry
Espen Sommer Eide (Oslo, 1972)

Iedere tien dagen sterft er ergens ter wereld een taal 
uit. In dit tempo verdwijnt binnen een paar gene-
raties de helft van alle 
ongeveer zevenduizend 
talen. Vanuit zijn ach-
tergrond in kunst, mu-
ziek en filosofie verkent 
Espen Sommer Eide de 
gevolgen van het verlies 
van taal, en probeert hij 
inzicht te krijgen in de 
complexiteit waarmee 
talen tot stand komen, 
evolueren en uiteinde-
lijk ten onder gaan. De 
verwachting dat we ons 
vermogen verliezen ons 
uit te drukken en met el-
kaar te communiceren 
is voor Sommer Eide 
oorzaak voor gevoelens 
van dread.

Dead Language Poetry 
is geïnspireerd op de 
uitvinding van de fonograaf, door Thomas Edison 
in 1878 ontworpen om geluiden mee op te nemen. 
De fonograaf werd al gauw niet alleen gebruikt voor 
het opnemen van muziek, maar ook voor het terug-
luisteren van stemmen van overledenen. In dit werk 
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Terror in oranje overalls. Het werk is een gevolg van 
de samenwerking tussen Hirschhorn en de filosoof 
Marcus Steinweg, met wie hij onder andere werkte 
aan het Bijlmer Spinoza Festival in 2009. Met kaarten 
en collages tracht de kunstenaar toegang te bieden 

tot een diepere laag van 
denken en beschouwing, 
zonder zelf een antwoord 
te geven en de waarheid 
te verkondigen. 

The Map of Headlessness 
biedt ons een suggestie 
om te ontkomen aan 
dread. Door niet op zoek 
te gaan naar veiligheid, 
maar door hun angsten 
onder ogen te komen, 
creëren Hirschhorn en 
Steinweg een mogelijk-
heid om met de bedrei-
gingen van de wereld om 
te gaan.

Thomas Hirschhorn is 
kunstenaar. Hij woont en 
werkt in Parijs. Marcus 
Steinweg is filosoof. Hij 

woont en werkt in Berlijn.

–
The Map of Headlessness (2011)
Karton, papier, prints, fotokopieën, tape, vilt, plastic
Courtesy de kunstenaar en Chantal Crousel gallery, Parijs

The Map of Headlessness
Thomas Hirschhorn (Bern, 1957) & 
Marcus Steinweg (Koblenz, 1971)

The Map of Headlessness is een foto- en tekstcolla-
ge, die is gemaakt van 
Thomas Hirschhorns  
favoriete alledaagse ma-
terialen: karton, tape, 
papier.‘Hoofdloosheid’ 
is  de s taat waar in 
Hirsch horn moet ver-
keren wil hij zijn kunst 
kunnen maken. Het is 
zijn manier om zich te 
onttrekken aan harmo-
nie, perfectie en veilig-
heid. De waarheid in 
kunst kan volgens hem 
alleen worden benaderd 
door risico’s te nemen, 
conflicten te veroorza-
ken en (schijnbare) te-
genstrijdigheid niet te 
ontlopen. 

The Map of Headlessness 
toont de ongrijpbaar-
heid en het (soms ook) onbegrijpelijke van dit denken 
en kijken naar de wereld van Hirschhorn. Het is een 
mentale kaart vol verwijzingen naar filosofie, politiek 
en kunst, met beelden uiteenlopend van een zwart-wit 
foto van Francis Bacon tot gevangenen van de War on 
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verwantschap met dat van de Amerikaanse kunste-
naar gordon Matta-Clark en diens anarchitecture.

Carl Michael von Hausswolff (Linköping, 1956) is 
componist, kunstenaar en curator. Hij maakt veelal 

gebruik van opnameap-
paratuur als camera, 
bandrecorder, radar en 
sonar. Zijn werk is o.a. 
getoond op Documenta 
X en de Biënnale van 
Venetië (2001, 2003, 
2005). In 2002 won hij 
de Prix Ars Electronica. 
Hij woont en werkt in 
Stockholm.

–
Church (from Red Empty, Chicago) 
(2003)
Lichtinstallatie
Courtesy de kunstenaar

Red Solitary Low
Carl Michael von Hausswolff (Linköping, 1956)

Met Red Solitary Low haalt Carl Michael von Hausswolff 
De Hallen Haarlem buiten openingstijden uit de anoni-
miteit. Rood vloedlicht 
zondert het museum af 
van de rest van de stad, 
zet het gebouw ‘aan’ 
voor passanten en cre-
eert van binnenuit een 
zichtbare spanning in 
de openbare ruimte. 
“Red is, for me, very con-
nected to low frequency 
sound, and also a very 
classic and controversial 
colour”, zegt de kunste-
naar.

Zijn nieuwste werk, 
speciaal gemaakt voor 
Dread, maakt onder-
deel uit van een serie 
installaties en foto’s, en 
die plaats vonden vanaf 
1999 in onder meer 
Chicago, Sarajevo en 
Bang kok. Met de Red-serie schijnt Von Hausswolff 
vuurrood licht op (of vanuit) architectuur die verlaten 
is, in verval of in ontwikkeling. Het rode licht bevriest 
het gebouw in deze overgangsfase, los van wat het was 
en van wat het ooit zal worden. Het werk toont hiermee 
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13 september, aanvang 2015 uur
Dread muziekprogramma in het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ, Amsterdam.Met o.a. Ryoji Ikeda  
en Eli Keszler.

14 september
Dread muziekprogramma in de Nieuwe Kerk, 
Haarlem. Met Roly Porter, Emptyset en Paul 
Jebanasam.

26 oktober, 900–1600 uur
Symposium in Eye, Amsterdam.  
Met o.a. Johan grimonprez, Krõõt Juurak,  
gabriel Lester.

26 oktober, 2115–0100 uur
Dread filmprogramma in EYE, Amsterdam.  
Met o.a. In Search of UIQ.

25 november, aanvang 2030 uur
Dread muziekprogramma in het Bimhuis, 
Amsterdam. Met o.a. Dean Blunt,  
Juha van ‘t Zelfde.

Voor actuele informatie over de evenementen:
www.dehallenhaarlem.nl.



Bijschrift
Twee regels
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