De Hallen Haarlem
‘He disappeared into complete
silence: rereading a single
artwork by Louise Bourgeois’
23 september – 4 december 2011

HE DISAPPEARED INTO
COMPLETE SILENCE:
rereading a single artwork
by Louise Bourgeois
Centraal in deze tentoonstelling
staat het boekje ‘He disappeared
into complete silence’ (1947),
een klein maar belangrijk werk
van de Frans-Amerikaanse
kunstenaar Louise Bourgeois.
Dit boekje, dat negen etsen en
negen parabels omvat, vormde
voor Laurie Cluitmans en Arnisa
Zeqo het uitgangspunt voor een
tentoonstelling, een publicatie
en negen evenementen rondom
dit kunstwerk.
Voor hun tentoonstellingsvoorstel ontvingen deze twee
jonge kunsthistorici de jonge
curatorenbeurs van De Hallen
Haarlem voor 2010-2011.
Deze tweejaarlijkse beurs wordt
mogelijk gemaakt door ruimhartige ondersteuning van de
Dr. Marijnus Johannes van Toorn
& Louise Scholten Stichting.
‘He disappeared into complete
silence: rereading a single
artwork by Louise Bourgeois’
is van 23 september t/m
4 december 2011 te zien.

In deze gids vindt u toelichtende
teksten bij de tentoongestelde
werken, gerangschikt op alfabe
tische volgorde.

He disappeared into complete silence:
rereading a single artwork by Louise Bourgeois
“Naar alle waarschijnlijkheid zal een mens altijd
onbekend voor ons blijven, er is iets onherleidbaars
in hem dat wij niet kunnen vangen.”
— Albert Camus, De mythe van Sisyphus

Colofon
Tekst: Laurie Cluitmans, Arnisa
Zeqo, De Hallen Haarlem
Vertaling: Alexander Mayhew
Druk: Lenoirschuring,
Amstelveen
Ontwerp: Cobbenhagen
Hendriksen, Amsterdam
Credits portfolio: Louise
Bourgeois, ‘He disappeared
into complete silence’, 1947.
Set van negen gravures en negen
parabels, 25,2 × 17,9 cm, elk.
Courtesy Peter Blum Gallery,
New York
Laurie Cluitmans en Arnisa
Zeqo willen de Louise Bourgeois
Studio en Xander Karskens dan
ken voor hun waardevolle hulp
bij de totstandkoming van deze
tentoonstelling.

Dr. Marijnus Johannes van Toorn
& Louise Scholten Stichting

Velen van ons komen keer op keer terug bij be
paalde kunstwerken. Alsof er elke keer nieuwe ge
heimen aan het licht worden gebracht: analogieën
en verborgen verbindingen onthullen zichzelf aan
de beschouwer. Zoals de liefde, lijkt het onverklaar
baar hoe een bepaald kunstwerk ons verleidt en
een zekere verborgen macht over ons krijgt, alsof
analytische en historische kaders niet langer vol
doende zijn.
Deze tentoonstelling keert telkens terug naar het
kunstwerk ‘He disappeared into complete silence’
uit 1947 van de Frans-Amerikaanse kunstenaar
Louise Bourgeois (1911-210), en onderzoekt zijn
vertakkingen in de hedendaagse kunst. Dit port
folio, dat bestaat uit negen etsen en negen parabels,
begint met een parabel over een vrouw die in stil
te wacht en eindigt met het beeld van een door de
rivier de Hudson overstroomd New York. Hoewel
het werk fragiel oogt en klein van formaat is, is
krachtig, gewelddadig en tegelijkertijd ook grap
pig. De geïsoleerde architectonische constructies,
herinnerend aan het Amerikaanse stedelijke land
schap, lijken aanvankelijk koud en geometrisch,
maar bij nader inzien kunnen onverwachte elemen
ten worden ontwaard, zoals een guillotine (‘Plate 5’).
Door middel van beknopt en uitgekleed taalge
bruik introduceren de parabels figuren die op een
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‘He disappeared into complete silence’ is een sleu
telwerk voor het begrijpen van Bourgeois’ oeuvre
en de culturele context waarin zij werkte. Louise
Bourgeois maakte een nieuwe versie in 2005, ook te
zien in De Hallen Haarlem, waarin ze twee nieuwe
etsen en kleur toevoegde.
Deze tentoonstelling wil de relevantie van dit kunst
werk voor de hedendaagse kunst herontdekken en
benadrukken. ‘He disappeared into complete silen
ce: rereading a single artwork by Louise Bourgeois’
toont werk in verschillende disciplines en van ver
schillende generaties kunstenaars en doorkruist zo
de twintigste en eenentwintigste eeuw.
De kunstwerken in de tentoonstelling zijn aan elkaar
verwant, zonder dat er één overkoepelend kenmerk
bestaat, gelijk aan wat filosoof Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) ‘familiegelijkenis’ noemde. Zoals fami
lieleden die niet dezelfde neus of ogen hebben, en
soms zelfs op het eerste gezicht totaal verschillend
lijken, is er iets in hun bewegingen of gezichtsuit
drukkingen dat toch hun onderlinge verwantschap
verraadt. Op eenzelfde manier zijn de getoonde
kunstwerken in De Hallen Haarlem, ondanks de
zeer verschillende verschijningsvormen en uiteenlo
pende contexten, door specifieke aspecten verweven
met het kunstwerk van Louise Bourgeois.

4

Alighiero e Boetti
‘Lampada Annuale’ (Jaarlijkse Lamp), 1966-67
Glas, hout en electrisch licht, 79 × 40 × 40 cm
Collectie Museu Berardo, Sintra

Deze onopvallende donkerhouten constructie om
vat een lamp die, gereguleerd door een eenvoudige
elektrisch apparaatje, slechts elf seconden per jaar
brandt. Alighiero e Boetti (1940-1994) maakt van
een alledaagse gebeurtenis, zoals het aangaan van
een lamp, iets bijzonders. Een toevallig moment
in tijd en ruimte kan plotseling magisch worden,
geen magie met een overdonderende kracht, maar
die van een glimlach. Doet het er überhaupt toe dat
je het ziet? Het zou zomaar kunnen gebeuren dat
een bezoeker het licht ziet zonder te beseffen dat
het zo zeldzaam is. De lamp die voor slechts elf se
conden zijn licht schijnt, duidt op de relativiteit van
ons eigen leven in relatie tot de tijd. Het wijst op de
broosheid en de volharding van hoop en het niet
opgeven, maar ook op hoe gemakkelijk we over al
ledaagse gebeurtenissen heen kunnen kijken. De
‘Jaarlijkse Lamp’ wordt daarmee een kritisch in
strument, een poging om de wereld te vatten, een
revolutie geschreven in een lichtflits.
Charles Atlas
‘Nevada’, 1974
Super 8 mm overgezet naar 16 mm film, 2 min. 53 sec.
Collectie De Hallen Haarlem

Met behulp van een Super 8 camera, makkelijk in ge
bruik en goedkoop, probeerde Charles Atlas (1949)
in de jaren zeventig de representatie van dans in
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drempel staan, maar nog net niet van het leven zijn
afgesneden. Het zijn de ontevreden echtgenoten,
hebberige kleine meisjes en gewonde mannen,met
hun kleine en soms absurde alledaagse frustraties
en tragedies. De parabels drukken tevens com
plexere verhalen uit over miscommunicatie, stede
lijke malaise, armoede en oorlog.

Sven Augustijnen
‘Johan – François (Afasie)’, 2001-2003
Tweekanaals video, elk 23 min.
Collectie De Hallen Haarlem

De achtste parabel van ‘He disappeared into com
plete silence’ gaat over een oorlogsveteraan, die
door het verlies van zijn gehoor van de wereld wordt
afgesloten. In ‘Johan – François (Afasie)’ filmt de
Belgische kunstenaar Sven Augustijnen (1970) twee
patiënten die lijden aan afasie; een taalstoornis
7
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bewegend beeld te herdefiniëren. Zonder een voor
opgezet plan, met slechts een camera, statief en een
stuk hout in de vorm van de staat Nevada, sprak hij in
1974 af met danser en choreograaf Douglas Dunn.
Het resultaat van
hun samenwerking
is een directe regis
tratie van Dunn in
interactie met het
stuk hout, gefilmd
vanuit een statisch
standpunt. Het stuk
hout wordt geïntegreerd in de dans, maar nergens
wordt de beweging vloeiend of logisch. In de strub
beling en poging om orde in de dans te krijgen
wordt de onbestendige balans tussen mislukking
en succes zichtbaar. Het is deze onbestendige ba
lans die visueel wordt gereflecteerd in Bourgeois’
werk uit 1947. In de eerste drie etsen wordt een
vergelijkbare helderheid en eenvoud blootgelegd,
waar gewichtloze geometrische structuren de so
lide architectuur weerstaan.
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als gevolg van een hersenbeschadiging. Afasie tast
het deel van de hersenen aan dat verbonden is met
geheugen, spraak en betekenisleer. Zoals de oor
logsheld in Bourgeois’ parabel niet meer in staat is te
begrijpen wat er om hem heen gebeurt, zo zijn Johan
en François niet meer in staat zichzelf uit te drukken
in taal. Tijdens hun
spraaktherapie wor
stelen ze om de juiste
woorden te vinden,
en hebben ze moeite
hun levenservaringen
te vertellen. Hun her
haalde pogingen zijn
tegelijkertijd pijnlijk en tragikomisch. In hun taal
kundig onvermogen lijken Johan en Francois over
een geheel eigen, meer in zichzelf gekeerd begrip
van de wereld te beschikken, dat bij de beschouwer
van de video vaak een glimlach teweegbrengt. In een
documentaire stijl raakt Augustijnen aan de psy
chologie van taal en haar irrationele aspecten. Taal
wordt hier een voortdurende strijd: tussen wat wordt
geuit en wat onuitgesproken blijft, uitspreekbaar
of onuitspreekbaar is. De hoofdfiguren leggen zich
echter nooit neer bij hun lot.
Robert Barry
‘Something that I was once conscious of but have now forgotten.’
‘Something which is unknown to me, but which works upon me.’
‘Something that is taking shape in my mind and will sometime
come to consciousness.’
‘Something that is searching for me and needs me to reveal itself.’
2011
Vinyl letters op muur, afmetingen variabel
Courtesy de kunstenaar en Greta Meert Gallery, Brussel
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Zarina Bhimji
‘Bapa Closed His Heart, It Was Over’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 127 × 160 cm
Collectie Kadist Art Foundation, Paris
‘Your Sadness is Drunk’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 121,9 × 154,9 cm
Courtesy Lumen Travo Galerie, Amsterdam
Particuliere collectie, Amsterdam

10

‘Moths Coiled’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 125,5 × 152,7 cm
Courtesy Lumen Travo, Amsterdam
‘Da-Da’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 121,9 × 154,9 cm
Courtesy Lumen Travo, Amsterdam
‘My Longing’, 1998-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 121,9 × 154,9 cm
Courtesy Lumen Travo, Amsterdam

Zwijgzame ruimtes
zond er menselijke
figuren domineren
de foto’s. Het zijn
herkenbare plaatsen
uit het alledaagse le
ven, maar ze voelen
aan alsof ze zijn ver
laten of in onbruik zijn geraakt. Lege skeletachtige
interieurs en geometrische constructies lijken zich
te weerhouden van zowel kwetsbare als krachtige
menselijke aanwezigheid. Mede door de titels wor
den al deze plekken heel persoonlijk. Ook al weet
de kijker niet waar de foto’s zijn genomen, toch
neemt hij ogenblikkelijk een gevoel van intimi
teit, herinnering en geschiedenis waar. Sporen van
geweld, zeer expliciet of bijna onuitgesproken, en
tekenen van afbraak manifesteren zich.
Geboren in Uganda uit Aziatische ouders was
Zarina Bhimji (1963) vanwege etnische zuiveringen
op achtjarige leeftijd gedwongen in ballingschap
te gaan. Aangezien de meeste Aziaten naar Uganda
waren getrokken tijdens het Britse koloniale be
wind, was het voor Bhimji mogelijk zich in Engeland
te vestigen. Pas jaren later kon zij terugkeren naar
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Met deze vier onberispelijke zinnen, gepresenteerd
op de witte wanden van het museum, dringt Robert
Barry (1936) de gedachten van de beschouwer bin
nen. Hij roept de vraag op van wie deze beweringen
afkomstig zijn. Op het moment dat de beschouwer
de woorden leest, eigent hij of zij zich deze toe. De
‘ik’ uit elke zin wordt in contact gebracht met dat
wat de lezer nog niet kent, en misschien wel nooit
zal kennen: ‘Something which is unknown to me,
but which works upon me’. Het is als het ware een
uitgesteld moment van bewustzijn, dat telkens fric
tie creëert. Barry probeert zo het onzegbare, dat wat
nooit volledig door taal kan worden geuit, te vangen.
De zinnen zijn zo opgebouwd dat ze refereren aan
mentale processen, die tevens een sterke sensuele
en fysieke kwaliteit dragen. Alsof de woorden, en
bovenal dat wat aan de taal ontsnapt, het lichaam
binnendringen.
Wat dringt er volgens Barry door tot ons bewustzijn?
Het zou de waarheid over het menselijke leven kun
nen zijn, een fragment daarvan, een herinnering of
een verlangen. Waar Barry echter exact aan refereert
blijft voor altijd onbekend, een zuivere en onvervals
te leegte achterlatend.

Carol Bove
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‘Lascivious Folk Ballet’, 2008
Wrakhout, brons, gouden ketting, 152,4 × 51 × 51 cm
Antiek koraal, staal, 178 × 28 × 15.24 cm
Courtesy de kunstenaar en Hotel, Londen
Particuliere collectie, Parijs

zo ontstaat, vormt een heldere en bijna designachtige uitstalling, die tegelijkertijd een surrealis
tische sfeer oproept. De twee verticale structuren
lijken tot leven te zijn gewekt door de kunstenaar.
Ze nemen een bepaalde mate van lichamelijkheid
aan, die lijkt op de architectonische structuren van
Louise Bourgeois. Hoewel beide onderdelen op
zichzelf staan, lijken ze samen te balanceren in een,
zoals de titel reeds suggereert, sensuele en myste
rieuze dans.
James Lee Byars
‘The Golden Tower’, 1974
Vergulde zuil, 180 × 50 × 50 cm
Particuliere collectie, Waalre

Als een cultureel archeo
loog struint Carol Bove
(1971) rond om half verge
ten curiositeiten en materi
alen uit een recent verleden
te verzamelen en te redden.
In ‘Lascivious Folk Ballet’
brengt Bove twee verschil
lende onderdelen samen:
een stalen paal met daar bovenop een antiek stuk
koraal en een glanzende bronzen verticale struc
tuur met daarin een groot stuk wrakhout, dat de
kunstenaar vond op een strand in de buurt van
haar huis in Brooklyn. In haar werk ontwikkelt zij
een geheel eigen classificatiesysteem waarin harde
metalen materialen verbonden worden aan gevon
den, natuurlijke objecten, elk gecodeerd met zijn
eigen tijdsindex. De sculpturale assemblage die

Zowel het werk als het leven
van de kunstenaar James Lee
Byars (1932-1997) kenschets
ten zich door verdwijning. Deze
eenvoudige glanzend gouden
toren uit 1974 vertegenwoor
digt het lichaam van de kun
stenaar. Hij suggereerde dat
wanneer hij er niet meer was,
de zuil zijn vervanger kon zijn
en dat men er bij tijd en wijle op kon springen om
hernieuwd contact te maken. Byars verweefde vaak
zijn eigen persoon met zijn werk. Hij verdwijnt in zijn
werk en zijn werk verdwijnt in hem. In ‘The Death of
James Lee Byars’, een beroemde performance die in
1994 werd uitgevoerd in Brussel, werd de toeschou
wer een kamer binnengebracht die volledig was
bekleed met bladgoud, waarin de kunstenaar, die
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de plaatsen van haar complexe jeugd. De foto’s zijn
gedurende deze reizen genomen.
De schrijver James Joyce schreef dat plaatsen zich
gebeurtenissen herinneren. Hoewel de ruimtes
op deze foto’s verstoken zijn van mensen, zijn ge
schiedenis en herinnering er bijna aan te raken. Ze
hebben een welhaast tastbare psychologie: een sla
pende aanwezigheid, die zowel kalm als angstig is.
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Antonia Carrara
‘Secret Portrait’, 2011
Spiegels, touw, 500 × 180 × 100 cm
Courtesy de kunstenaar

‘Secret Portrait’ van
Antonia Carrara (1981)
zou een uitvergrote
muizenval kunnen zijn
of een zelf in elkaar
gekluste galg. Twee op
messen lijkende spie
gels balanceren op elkaar en vormen een naar
voren uitstekende hoek. De bovenste spiegel wordt
aan één zijde omhooggehouden door een dik touw.
De spiegels creëren een ijzige minimalistische
sfeer, waarbij het touw lijkt te verwijzen naar een
duistere en fatale afloop.
In ‘He disappeared into complete silence’ vertelt een
van de parabels over een man in een lift die naar zijn
14

vriend zwaait: “Hij moest zo hard lachen dat hij zijn
hoofd uit de lift stak en het plafond het eraf hakte”.
De bijbehorende ets ‘Plate 5’ toont een ontregelend
mechanisme: het is een mengeling van een schil
dersezel op wielen, een liftschacht en een guillotine.
Deze ‘ezelguillotine’ is verbonden aan een lang touw.
Bourgeois zelf maakte hier de snedige opmerking
over: “is het de bedoeling dat het koord dit appa
raat op wielen voorttrekt of dient het om de bijl te
laten vallen?”. Dezelfde vraag zou over het koord in
‘Secret Portrait’ kunnen worden gesteld. Het koord
zou een onderdeel van het mechanisme kunnen
zijn, slechts dienend om de hoek open te houden,
maar tegelijkertijd zinspeelt het op een naderende
executie. Je kunt de klap bijna horen: alsof de spie
gels zich elk moment kunnen sluiten en de bezoe
ker op kunnen slokken zonder dat iemand het zou
merken. De toeschouwer wordt voortdurend gelokt
door de aantrekkingskracht van de spiegel, waar
bij de mogelijkheid van een naderende bestraffing
zowel noodlottig als bevrijdend zou kunnen zijn.
Tacita Dean
‘The Russian Ending’, 2001
Fotogravure op papier, 54 x 79,4 cm (20 delen), ed. 35
Collectie De Pont, Tilburg

‘Russisch einde’ verwijst naar een inmiddels ver
geten manier van werken van Deense filmdistri
buteurs in de vroege jaren 1900, toen het gangbaar
was om twee verschillende eindes voor een film te
maken: één voor de Amerikaanse markt met een
gelukkig einde, en één voor de Russische markt, ein
digend in rampspoed. Terwijl Bourgeois in de laatste
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gekleed in een gouden kostuum op de grond lag, ei
genlijk uit het zicht verdween. In eenzelfde soort the
atrale handeling is de kunstenaar ook bij de gouden
toren aanwezig in zijn afwezigheid. Het is nu aan de
zuil om diens rol op zich te nemen. Terwijl goud re
fereert aan iets ceremonieels, is de handeling van het
verdwijnen iets kortstondigs, wat ook kan functione
ren als een grappig en gemakkelijk trucje. Humor en
trucage speelden een belangrijke rol in Byars’ werk.
Toen hij jong was ontwierp hij absurde gewaden zoals
‘Four in a dress’ en ‘Two in a hat’. Byars was een ex
centrieke bedrieger die wees op zowel de verheven
heid als de oneindigheid van de dood.

Tracey Emin
‘C.V. Cunt Vernacular’, 1997
Video, 8 min.
Collectie De Hallen Haarlem

Gevoelens van in de steek gelaten worden zijn sterk
aanwezig in Tracey Emins (1963) vroege film ‘C.V.
Cunt Vernacular’. Zoals de titel al aangeeft, leest
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HE DISAPPEARED INTO COMPLETE SILENCE:
rereading a single artwork by Louise Bourgeois

ets van ‘He disappeared into complete silence’ uit
1947 een imaginair New York toont, dat overspoelt
wordt door de rivier de Hudson; keert Tacita Dean
(1965) in ‘The Russian Ending’, een serie van twin
tig fotogravures, terug naar waargebeurde histori
sche rampen. Dean baseerde elk van deze korrelige,
overwegend zwart-wit beelden op ansichtkaarten
die zij door de jaren heen verzamelde op Europese
vlooienmarkten. De openingsscène van de collectie,
‘Ship of Death’, reflecteert direct de negentiendeeeuwse fascinatie voor catastrofes. De spookachtige
verschijningen op een kleine boot, verloren in grote
wateren, doen denken aan bekende werken uit de
kunstgeschiedenis zoals die van Arnold Böcklin
of Théodore Géricault. Temporaliteiten worden in
Dean’s serie echter met elkaar verweven door de
toevoeging van handgeschreven regieaanwijzingen.
De korte notities beschrijven camerabewegingen,
licht, geluid en hinten naar een mogelijk narratief.
Dramatische gebeurtenissen die in de vergetelheid
geraakten, zoals de slag bij Arras in 1917 komen nu
plotseling tot leven in een filmische modus. Zijn
deze beelden onderdeel van een toekomstige film,
tonen ze de zwijgende hand van een regisseur of zijn
ze een teken van goddelijke krachten?

Roni Horn
‘Her, Her, Her & Her (6)’ , 2002
Vierenzestig gelatine zilverdrukken, uniek ingelijst, 255 × 255 cm
Courtesy de kunstenaar en Hauser & Wirth, Zürich

‘Her, Her, Her & Her’. De verzameling van 64 zwartwit foto’s vormt een eindeloos raster van gezichtspun
ten waarin ‘real time’ is verbonden aan herinnering
door een zich ontvouwende ruimtelijke vertelling.
De dameskleedkamer is verdeeld in fotografische
fragmenten van wit betegelde gangen, douches, en
kleine ronde raampjes in de deuren. Een incidentele
voet, hand of de achterkant van een hoofd zijn een
summiere verwijzing naar de aanwezigheid van ‘her’
uit de titel van het werk. ‘Zij’ vormt de geestachtige
verschijning van een meisje dat men nooit volledig
zal kunnen vangen. Op het moment dat de ene ruim
te zich opent, sluit de andere zich. Zodra de camera
haar wil aanraken, verdwijnt het meisje in de archi
tectuur. ‘Zij’ zal altijd onbekend voor ons blijven, ge
ïsoleerd en gevangen net als in de geometrie van de
antropomorfe structuren in de etsen van Bourgeois.
‘Zij’ blijft verborgen, ons achterlatend met een on
vervuld verlangen naar de afwezige.
‘Machine Torture’, 1975
Metaal, plexiglas, katoenwol, slangen, hout, batterij,
300 × 150 × 200 cm
Hout, glas, fluweel, ‘relieken’, 10 × 71,5 × 53,5 cm
Naar het verhaal van Franz Kafka ‘In de Strafkolonie’ (1914),
in opdracht van Harald Szeeman voor de tentoonstelling
‘Machines Celibataires’ (1975-1977) geconstrueerd door
Loeb AG Bern (constructie door Werner Huck, schilderwerk
door Paul Gysin)
Collectie Ingeborg Luscher-Szeemann / Una Szeemann

De heldere en minimalistische architectuur van het
IJslandse binnenzwembad Sundhöllin in Reykjavik
vormt de mise-en-scène voor Roni Horns (1955)

In 1974 gaf de Zwitserse tentoonstellingsmaker
Harald Szeemann (1933-2005) instructies voor het
maken van de ‘Machine Torture’. Deze machine
wordt uitgebreid beschreven in het korte ver
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Emin een verslag van haar leven voor. Maar in
plaats van het opsommen van zakelijke professio
nele feiten, zoals een curriculum vitae suggereert,
geeft zij een kijkje in haar persoonlijke en emoti
onele leven. Terwijl de camera zich van haar voor
deur naar binnen, in
haar privévertrekken
beweegt, horen we
Emin vertellen over
artistiek succes en
vreugde, maar ook
over trauma en mis
bruik. De camera zoomt in op schijnbaar lukrake
objecten, zoals stapels kleding, rekeningen een
lopende kraan en een aantal exemplaren van het
tijdschrift Vogue. De kunstenaar zelf komt pas in
de laatste scène in beeld, naakt opgerold aan de
voeten van haar moeder. Zij draagt een zonnebril
en kijkt weg van haar dochter en de toeschouwer.
Een van Bourgeois’ laatste voltooide projecten voor
haar dood op 31 mei 2010 was in nauwe samenwer
king met Tracey Emin. Emin voegde kleine fanta
siefiguren toe aan Bourgeois’ delicate gouaches van
vloeiende silhouetten van vrouwelijke en manne
lijke torso’s.
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haal ‘In der Strafkolonie’ van Franz Kafka (1914).
Kafka vertelt hierin het verhaal van een anonieme
reiziger die getuige is van een korte, maar uitzin
nige en absurde demonstratie van een ongebrui
kelijk martelwerktuig door een naamloze Officier.
Veroordeelden worden publiekelijk gemarteld en
uiteindelijk geëxecuteerd. De executie wordt vol
bracht door verschillende naalden die zijn aange
bracht op een glazen platform dat uit het bovenste
gedeelte van de machine
komt en ‘De Eg’ wordt ge
noemd. De functie van de
naalden is om langzaam
het lichaam van de veroor
deelde te perforeren en er
specifieke veroordelingen
op te schrijven. Het hele
proces dient ongeveer zes
uur te duren en te eindigen
met een extatisch moment
waarin de veroordeelde zijn eigen veroordeling
uitspreekt en sterft. Hoewel marteling, pijn en ver
vreemding de kern van het verhaal vormen, resul
teert de gehanteerde toon in komische momenten
en anekdotes. De continue herhalingen, de obses
sieve gedragingen van de Officier en het zich totaal
afscheiden van wat als een conventionele maat
schappij wordt beschouwd, abstraheert de fysieke
marteling tot een absurd idee van het leven.
In ‘Plate 7’ van ‘He disappeared into complete
silence’ beeldt Louise Bourgeois mechanieken af
die in brand staan en op het punt staan te explo
deren tot een grote warboel. Deze afbeelding is ge
koppeld aan een parabel over een man die rustig
20

Zoe Leonard
‘The Heart is a Lonely Hunter’, 1995
Gelatine zilverdruk, 19 × 13,3 cm
Courtesy de kunstenaar en Galerie Gisela Capitain, Keulen
‘I Love Pussy’, 1994
Gelatine zilverdruk, 14 × 19 cm
Courtesy de kunstenaar en Galerie Gisela Capitain, Keulen
DE HALLEN HAARLEM
23 september – 4 december 2011

‘Lesbians’, 1994
Gelatine zilverdruk, 13,7 × 19,4 cm
Courtesy de kunstenaar en Galerie Gisela Capitain, Keulen
‘Gay + Proud + Dead’, 1994
Gelatine zilverdruk, 17,1 × 21,6 cm
Courtesy de kunstenaar en Galerie Gisela Capitain, Keulen
‘Nicole Loves Sue’, 1995
Gelatine zilverdruk, 19 × 13,3 cm
Courtesy de kunstenaar en Galerie Gisela Capitain, Keulen

In deze serie kleine foto’s uit de jaren negentig
legt Zoe Leonard (1961) de vluchtige krabbels en
ogenschijnlijk verwaarloosbare woorden vast, die
op deuren of muren van openbare toiletten zijn
gekrast. De foto’s worden tot fragmenten van een
gekwelde zelfbevestiging. Kleine overwinningen en
tragedies worden uitgesproken in de weinig ver
fijnde omgeving van een openbaar toilet, een plek
die zowel privaat is als open voor eenieders blik.
De foto’s tonen de geheimen van liefde en seksu
eel verlangen: ‘Lesbians’, ‘Nicole Loves Sue’, ‘Gay +
22

Proud + Dead’. Boven een brandend gebroken hart
dat doorkliefd is met een pijl leest men ‘The heart
is a lonely hunter’. Deze
woorden zijn afkomstig
uit de gelijknamige roman
van Carson McCuller uit
1940, dat verhaalt over het
streven van figuren aan de
zelfkant van de maatschap
pij naar liefde en commu
nicatie in een doorsnee
Amerikaanse stad.
De woorden die door
Leonard zijn vastgelegd hebben ook iets toevalligs
over zich. Ze vragen niet om monumentale aan
dacht. Ze staan stil in hun bescheidenheid, net als
de delicate constructies in ‘He disappeared into
complete silence’.
Tala Madani
‘Table Trouble’, 2008
Olieverf op hout, 20 × 30 cm
Courtesy de kunstenaar, Lombard-Freid Projects, New York
en Pilar Corrias, Londen
Particuliere collectie, Athene
‘Cupid Piss with Goggle II’, 2010
Olieverf op linnen, 50,8 × 45,7 cm
Courtesy de kunstenaar, Lombard-Freid Projects, New York
en Pilar Corrias, Londen
Collectie Tala Madani
‘Projector’, 2011
Olieverf op linnen, 35,5 × 30,5 cm
Courtesy of the artist and Pilar Corrias, Londen
Particuliere collectie
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zijn vrouw aan stukken snijdt, een stoofpotje van
haar maakt en deze vervolgens serveert aan vrien
den tijdens een etentje. Net zoals Kafka’s martelma
chine is Bourgeois’ werk gerelateerd aan de dood.

‘The Gift’, 2011
Olieverf op doek, 35,6 × 27,9 cm
Courtesy de kunstenaar, Lombard-Freid Projects, New York
en Pilar Corrias, Londen
Particuliere collectie
‘Instruction Manual’, 2011
Olieverf op doek, 36 × 28 cm
Courtesy de kunstenaar, Lombard-Freid Projects, New York
en Pilar Corrias, Londen
Collectie Bristol Museum and Art Gallery, Bristol
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‘Headbug’, 2009
Kleurenanimatie zonder geluid, 0,55 sec.
Courtesy de kunstenaar
‘Accident Series (Hospital)’, 2009
Kleurenanimatie zonder geluid, 0,45 sec.
Courtesy de kunstenaar
‘Accident Series (Metro)’, 2009
Kleurenanimatie zonder geluid, 0,23 sec.
Courtesy de kunstenaar

van overheersing. Hun mannelijke gebaren ken
merken zich eerder als slapstick. In ‘Table Trouble’
lijkt een man door een bokshandschoen in een ta
fel te zijn geslagen; hij zit hopeloos vast en zwoegt
om los te komen. Pasteltinten begeleiden deze uit
zinnige handeling. Madani’s mannen combineren
naïviteit en dwaasheid in hun ongelikte gedrag.
Absurditeit is de norm in dit parallelle universum.
In ‘Strangulation by Stained Glass’ worstelt een
duivels uiziende man met een getekende man uit
glas en lood. ‘Manual Man’ is ondubbelzinniger,
maar even speels. Hij worstelt met een handleiding
en treedt deze vervolgens binnen in de vorm van
een tweedimensionaal figuur.
Paul McCarthy en Mike Kelley
‘Fresh Acconci’, 1995
Video, 44 min. 47 sec.
Collectie De Hallen Haarlem

Tala Madani (1981)
schildert een hilarisch
vervormd universum,
uitsluitend door mannen bewoond, die in
huiselijke sferen met
elkaar en met zich
zelf worstelen. Soms
kaal, soms bebaard suggereren deze mannen dui
delijk de rituelen van excessief viriel en geweldda
dig gedrag, maar toch ontbreken alle connotaties

In deze film functioneert
een typisch Amerikaans
huis als een soort ‘baar
moeder-val’ voor een groep
wellustige naakte lichamen
die constant contact met
elkaar willen maken, maar
hier telkens niet in sla
gen. Zoals de titel al aangeeft is dit werk een soort
Hollywood remake door Paul McCarthy (1945)
en Mike Kelley (1954) van de performance video
tapes van kunstenaar Vito Acconci (1940): ‘Claim
Excerpts’ (1971), ‘Contacts’ (1971), ‘Focal Points’
(1971), ‘Pryings’ (1971) en ‘Theme Song’ (1973). In
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‘Strangulation by Stained Glass’, 2011
Olieverf op linnen, 40,6 × 50,8 cm
Courtesy de kunstenaar, Lombard-Freid Projects, New York
en Pilar Corrias, Londen
Collectie Kadist Art Foundation, Parijs

Paul McCarthy en Mike Kelley
‘Family Tyranny’, 1987
Video, 8 min. 13 sec.
Collectie De Hallen Haarlem

Deze performance
video, in de stijl van
een educatief televi
sieprogramma, volgt
een vader en zoon
(gespeeld door respec
tievelijk McCarthy en
Kelley) en hun spaakgelopen relatie. Zoals een chef
uitgebreid instructies kan geven voor het maken
van een taart, zo demonstreert de vader hoe je op
gewelddadige wijze voedsel in een ongehoorzame
zoon stopt. Soms probeert de zoon te ontsnappen,
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dit kader krijgen de oorspronkelijke performances
van Acconci een geheel nieuw leven. De comfor
tabele meubelen in het huis lijken in tegenspraak
met het gedrag van de hoofdfiguren; het hele
decor is vreemd en hallucinatorisch. De acteurs
verwoorden verlies en verlatenheid, maar tegelij
kertijd zouden hun woorden cliché’s kunnen zijn
uit Amerikaanse films. Een mooi meisje herhaalt
bijvoorbeeld telkens de volgende zinnen: “There’s
got to be somebody there, somebody who wants to
be close to me” of “I’ve got to be talking myself into
this, I want to be alone”. Gevangen in een soort hyp
nose lijken de mannen en vrouwen in het huis zelf
te verworden tot vreemde zachte meubels die geen
specifieke functie hebben, maar die niettemin in
elk huis kunnen dwalen.

Rory Pilgrim
‘Wholeheartedly’, 2011
Handbeschilderde posters, afmetingen variabel,
door David Andrews, Sheffield
Eenmalige performance in december 2011 met jongeren
uit Haarlem
Courtesy de kunstenaar

Louise Bourgeois domineren. Bourgeois’ gebou
wen kunnen worden gezien als bakens van hoop
voor haar nieuwe leven in New York, maar ook als
een samenballing van oude herinneringen en de
monen. De woorden en tekens die op de ramen van
De Hallen Haarlem van buiten te zien zijn, zoals
‘speech’ en ‘hope’, worden gekarakteriseerd door
thema’s als stilte, aanwezigheid en gevangenschap.
Eenvoudige woorden op een openbaar gebouw dui
den ook op meer sociale en politieke betekenissen.
De stille en eenzame woorden staan altijd in relatie
tot een hoeveelheid aan stemmen, net zoals spraak
altijd in relatie staat tot stilte. Deze installatie zal
haar hoogtepunt beleven in een performance die
plaats zal hebben in de laatste week van de tentoon
stelling. Pilgrim wil “jongeren uit Haarlem bij deze
performance betrekken door ze de woorden op de
posters te laten zingen, als een hartslag vol hoop”.
Pamela Rosenkranz
‘As One’, 2010
Acrylverf op handgevormd acryl glas, 200 × 150 cm
Zabludowicz Collectie, Londen

Rory Pilgrim (1988) richtte zich op de buitenkant
van de architectuur van De Hallen Haarlem om uit
eindelijk een werk te maken op de ramen van het
gebouw. Terwijl Marcel Duchamp zichzelf zag als
een glaszetter toen hij in bepaalde werken ramen
afsloot met zwarte of grijze ruiten, beweegt Pilgrim
zich in een andere, meer subtiele richting. Zijn in
terventie, ingegeven door de eenvoudige taal van de
parabels, beziet het museum als één van de zwijgza
me architectonische constructies die de etsen van

Pamela Rosenkranz’s (1979) ‘As One’ staat op de
grond als een onbestendige afdruk van een ‘zelf’.
Het acrylglas is gemodelleerd op een anoniem
lichaam, zover uitgestrekt als armen en benen kun
nen reiken, als in een onbeheersbare omhelzing.
‘As One’ is een soort architectonische structuur,
waarbij de roze huidachtige kleur nog enigszins
verwijst naar de geledingen van het lichaam. Het
‘zelf’ is hier geen interne aangelegenheid meer,
maar verschijnt gefragmenteerd aan de oppervlak
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om er dan achter te komen dat er geen uitgang is.
Wanneer hij probeert naar buiten te gaan door een
deur of een raam, dan past hij er, net als in een slap
stick, niet doorheen of komt hij er achter dat het
raam niet echt, maar slechts een decorstuk is. Beide
karakters zijn op een enge manier kinderlijk. De
geformaliseerde, maar simpele manier van praten
van de vader valt bijna samen met de voortdurende
huilgeluiden van de zoon. Er wordt een zekere mate
van genot ontleend aan deze gekte, aan de poging
het lichaam en de huiselijke omgeving te regle
menteren door middel van taalgebruik: “Daddy
come home from work again, daddy come home
from work” zingt de vader, en vervolgens “you have
been a bad boy”.

Francesco Vezzoli
‘The End of the Human Voice’, 2001
Dubbele videoprojectie, 15 min.
Collectie Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
Rivoli-Torino

‘He disappeared
into complete si
lence’ begint met
een prachtig aan
gekleed meisje
wachtend op haar
geliefde die nooit
komt opdagen. In Vezzoli’s (1971) ‘The End of the
Human Voice’ lijkt dit meisje op een meer vervorm
de en melodramatische wijze tot leven te komen.
Door de tranen en smeekbedes van een magnifieke
Bianca Jagger ontvouwt het klassieke verhaal van
het verlaten meisje zich in lagen van eenzaam
30

heid en bitterheid. Vezzoli’s video-installatie is
gebaseerd op de gelijknamige toneeltekst van de
Franse dichter en intellectueel Jean Cocteau en
wordt begeleid door Erik Satie’s pianocompositie
‘Gymnopédies’. Cocteau benadrukt de kwelling van
het einde van een liefdesrelatie door middel van
een eindeloos telefoongesprek van een vrouw. Zij
verneemt dat haar minnaar de volgende dag met
iemand anders zal trouwen. Door de stilte en de af
wezigheid van de man wordt in Cocteau’s tekst alle
hoop de kop ingedrukt. In Vezzoli’s interpretatie
is de man echter aanwezig, gespeeld door de kun
stenaar zelf. Door zijn bijna komische houding van
luisteraar wordt het hele stuk op een lichter plan
gebracht. De keuze voor Bianca Jagger verraadt
Vezzoli’s persoonlijke obsessie voor vrouwelijke
beroemdheden, maar benadrukt tegelijkertijd het
verhaal. Als ex-echtgenote van Mick Jagger is Bianca
in de collectieve verbeelding de representant ge
worden van de verlaten vrouw. Desalniettemin ging
zij na haar scheiding haar eigen weg als een politiek
activiste. Vanuit dit perspectief zijn de tranen, de
verlatenheid, de aanwezigheid van de mannelijke
figuur en de inmiddels clichémuziek van Satie niet
alleen verbonden aan verdriet, maar vormen zij ook
een ironisch teken van overlevingskracht.
Amanda Wasiliewski
‘This Invisible Place’, 2011
Wireless routers
Courtesy de kunstenaar

‘This Invisible Place’ is een immateriële taalkundige
sculptuur, die speelt met het concept van draadloze
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te. De fragiele structuur lijkt op een nabeeld of een
restant gevangen in flitslicht. Het doet denken aan
de mare dat een foto gedeeltes van het lichaam of
de geest kan wegnemen. Is het mogelijk een laag
van het lichaam te verliezen? Houdt een dun laagje
huid ons lichaam misschien gevangen? Het werk
roept een achteloos handschrift op dat contras
teert met een taal van logische verklaringen. Het
benadrukt de leegheid van ons spraakvermogen.
Rosenkranz verstoort de illusie van een fysieke ver
telkunst door middel van ironische ontwrichtingen.
Wat het werk uitdrukt is niettemin zowel speels als
serieus. Het toont zich openhartig, maar tegelijker
tijd nog steeds gesloten.
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He disappeared into complete silence:
rereading a single artwork by Louise Bourgeois
“It is probably true that a man remains forever
unknown to us and that there is in him something
irreducible that escapes us.”
— Albert Camus, The myth of Sisyphus

Many of us return again and again to certain art
works, as if each time we look at them, new secrets
are unveiled: different analogies and hidden con
nections become apparent to the viewer. Perhaps as
unexplainably as love, a specific artwork can lure us
in and gain some kind of hidden power over us, as if
the analytical, or historical frameworks at play are
not sufficient.
This exhibition returns to the work ‘He disap
peared into complete silence’ from 1947 made by
French American artist Louise Bourgeois (19112010), exploring its ramifications within art today.
Consisting of nine parables and nine engravings,
the Bourgeois portfolio opens with a parable of a
woman waiting in silence and closes with an image
of New York flooded by the Hudson River. Whilst
its execution is fragile and small in size, the work is
fiercely potent, violent and yet funny. The isolated
architectonic constructions in the etchings – remi
niscent of American urban landscapes – are at first
sight segmented and geometrical, but at closer in
spection they form unforeseen graphic elements
such as a guillotine (‘Plate 5’).
In their concise and stripped down language the
parables introduce characters standing on the verge
but never excluded from life. They are the discon
tent husbands, greedy little girls and wounded men
33
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netwerken. Voor deze tentoonstelling verspreidt
Wasiliewski een poëtische tekst door de draadloze
netwerken van het museum en ook door die van
de stad Haarlem. Aan de ene kant blijft de locatie
van het werk ontastbaar, aangezien het alleen kan
worden ‘gezien’ op het moment dat men draadloos
verbinding maakt met het internet door middel van
een computer, smartphone of tablet. Aan de andere
kant kan de locatie van het werk overal zijn, aange
zien iedereen het werk kan ‘adopteren’ en naar zijn
eigen privé internetverbinding kan brengen.
De kunstenaar is gefascineerd door de boodschap
die de namen van draadloze netwerken het pu
bliek kunnen geven. Voor het merendeel zijn deze
namen tamelijk geïsoleerd en mechanisch; ze dra
gen vaak de naam
van de provider of
de naam van de ge
bruiker. Iedereen in
de directe omgeving
kan ze lezen, maar er
wordt vaak overheen
gekeken. Ze bieden echter de mogelijkheid om ge
heime codes of versleutelde boodschappen in zich
te herbergen. Door ermee te spelen kan een diepere
en absurde manier van communiceren worden be
werkstelligd.
Door de draadloze netwerken van het museum
heeft Wasiliewski een poëtische tekst van de
13e-eeuwse dichter Jalal ad-Din Muhammad
Balkhi, bekend als Rumi verspreid. Het werk
komt pas tot leven zodra het wordt opgepikt door
andere internetgebruikers, het staat je daar
om vrij het leven van dit werk te verlengen via
www.thisinvisibleplace.com.

‘He disappeared into complete silence’ is a touch
stone for understanding Bourgeois’s work as a whole
and the cultural context in which she worked.
Louise Bourgeois returned to it and made a new
version in 2005, also on view in De Hallen Haarlem,
adding patches of colour as well as two new etchings.
This exhibition aims to rediscover and confirm the
relevance this work holds amongst contemporary
art through the years. ‘He disappeared into com
plete silence: rereading a single artwork by Louise
Bourgeois’ is an interdisciplinary and cross-genera
tional exhibition, spanning the 20th and 21st century.
The artworks within the exhibition overlap with
similarities but lack a single common feature, akin
to what Ludwig Wittgenstein (1889-1951) referred
to as ‘family resemblance’. Members of the same
family might not all share the same eyes or nose,
and even at first glance might look totally differ
ent from one another, there is something in their
movement or facial expressions that reveals their
family bond. In a similar manner the artworks pre
sented in De Hallen Haarlem have variable formats
and are contextually quite different, yet through
particular aspects they are interwoven with Louise
Bourgeois’s ‘He disappeared into complete silence’.
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– living and acting out their tiny and, at times, ab
surd everyday frustrations and tragedies. However
these characters also disclose much broader and
complex stories of human miscommunication,
urban malaise, poverty and war.

‘Lampada Annuale’ (Yearly Lamp), 1966-67
Glass, wood, electrical light, 79 × 40 × 40 cm
Collection Museu Berardo, Sintra
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The discrete dark wooden construction encloses
a single lamp, which is lit only for eleven seconds
each year, and is controlled by a basic electric de
vice. Alighiero e Boetti (1940-1994) makes a special
event out of an ordinary one, namely the light go
ing on. A random moment in time and space might
suddently become magic, although it will not be a
magic of grandiose power, but just that of a smile.
Does it matter if one sees it? It could even happen
that a visitor might see the light and not realise that
it was so rare. The light, going on just for eleven sec
onds, implies the relativity of one’s life in regard
to time. It points to the frailness and persistence
of hope and to not giving up, but also to how we
easily overlook simple everyday events. The ‘Yearly
Lamp’ becomes a critical tool, an attempt to grasp
the world – a revolution written in a flash of light.
Charles Atlas

up with dancer and choreographer Douglas Dunn
in 1974. The result of their collaboration is a direct
registration of Dunn engaging with the piece of
wood from a static
perspective. Whilst
the wooden object
is integrated in the
dance it remains
abstract, defying
fluidity or logic. In
the struggle to find
order in the dance, a precarious balance between
failure and success comes into being. It is this pre
carious balance that is visually echoed in Bourgeois’s
work of 1947. In the first three etchings a similar
clarity and simplicity is laid bare, where weightless
geometric structures defy solid architecture.
Sven Augustijnen
‘Johan - François (Afasie)’, 2001-2003
Two-channel video, 23 min. (each )
Collection De Hallen Haarlem

Experimenting with a Super 8 camera, a simple and
affordable technique, Charles Atlas (1949) sought
to redefine how we perceive human movement in
dance through his films. Without a preconceived
plan, with nothing more than a camera, tripod and a
piece of scrap wood in the shape of Nevada, he met

The eighth parable of ‘He disappeared into complete
silence’ tells the story of a war veteran who partially
loses his hearing and in the end finds himself cut
off from the surrounding world. In ‘Johan - François
(Afasie)’, Belgian artist Sven Augustijnen (1970)
films two patients suffering from aphasia, a disorder
caused by brain damage. Aphasia affects parts of the
brain connected with linguistic memory, speech and
semantics. While the war veteran in Bourgeois’s par
able is no longer able to understand correctly what
is going on around him, Johan and Francois can no
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‘Nevada’, 1974
Super 8 mm transfer to 16 mm film, 2 min. 53 sec.
Collection De Hallen Haarlem
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longer fully express themselves in language. During
therapy they struggle to find the correct words and
have difficulties in describing their life experienc
es. However, their constant attempts have a tragicomic quality. In their semantic failures, Johan and
Francois appear to
possess a more her
metic and penetrat
ing understanding
of the world, which
might often make the
viewer smile. Using
a documentary style
Augustijnen visualises the psychology of language
and its irrational aspects. Here language clearly be
comes the battle of that which is expressed and un
expressed, expressible and inexpressible.
Robert Barry
‘Something that I was once conscious of but have now forgotten.’
‘Something which is unknown to me, but which works upon me.’
‘Something that is taking shape in my mind and will sometime
come to consciousness.’
‘Something that is searching for me and needs me to reveal itself.’
2011
Vinyl letters on wall, dimensions variable
Courtesy of the artist and Greta Meert Gallery, Brussels

In their immaculateness, these four sentences
of Robert Barry (1936), presented directly on the
white walls, insist on an intimate reading. An im
mediate question arises about who is actually asser
ting these words. Any time the text is read its power
becomes that of the beholder. The ‘I’ in each sen
tence is put in contact with that which the ‘I’ does
38

Zarina Bhimji
‘Bapa Closed His Heart, It Was Over’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 127 × 160 cm
Collection Kadist Art Foundation, Paris
‘Your Sadness is Drunk’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 121.9 × 154.9 cm
Private collection, Amsterdam
‘Moths Coiled’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 125.5 × 152.7 cm
Courtesy Lumen Travo, Amsterdam
‘Da-Da’, 2001-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 121.9 × 154.9 cm
Courtesy Lumen Travo, Amsterdam
‘My Longing’, 1998-2006
Ilfochrome Ciba Classic Print, 121.9 × 154.9 cm
Courtesy Lumen Travo, Amsterdam
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Taciturn spaces,
devoid of human
figuration domi
nate these pho
tographs. These
are recognisable
places within
civic life, but a
general sense of
obsolescence and abandonment pervades them.
Empty skeleton interiors and geometrical con
structions convey a particularly vulnerable yet pow
erful human presence. Partly invoked by the titles
of the photographs, all these places become per
sonal. An immediate sense of intimacy infused with
memory and history is perceived, even if the viewer
might not know where these photographs are tak
en. Traces of violence – explicit or softly muted –
and evidence of destruction linger around.
Born in Uganda to an Asian family, Zarina Bhimji
(1963) was forced into exile at the age of eight dur
ing the harsh ethnic cleansing of the ‘70s. Asian
migrants had moved to Uganda during the period
under British colonial rule. Hence Bhimji was able
to move to the United Kingdom. Only many years
later was she allowed to return to the places of her
conflicted childhood. The photographs on display
were taken during these journeys.
James Joyce once wrote that places remember
events. Although deprived of human beings, history
and memory are rendered almost tangible in the
architecture of these photographs. They contain an
almost tangible psychology; a dormant presence,
calm and distressed at the same time.
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not recognise yet, and maybe even never will:
‘Something which is unknown to me, but which
works upon me’. Each sentence creates a delayed
moment of consciousness and as such friction.
Barry tries to capture the unspeakable, that which
can never be fully represented in language. These
phrases refer to conflicting mental processes and
they have a sensual and physical quality.
What evades language penetrates the body, like
a careless caress, and opens up endless possibili
ties beyond the mental and the physical. What is
coming into consciousness according to Barry?
It could be the truth of human life, but also just a
fragment, a memory or a desire. However it is al
ways unknown, a distilled emptiness that becomes
more real than anything else.

James Lee Byars

‘Lascivious Folk Ballet’, 2008
Driftwood, bronze, gold chain, 152.4 × 51 × 51 cm
Antique coral, steel, 178 × 28 × 15.24 cm
Courtesy of the artist and Hotel, London
Private collection, Paris

‘The Golden Tower’, 1974
Gilt column, 180 × 50 × 50 cm
Private collection, Waalre
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Like a cultural archae
ologist Carol Bove
(1971) roams around
in a recent past, gath
ering and rescuing
half forgotten curiosi
ties and materials. In
‘Lascivious Folk Ballet’
Bove brings together
two separate elements:
a steel pole carrying
an antique coral on top of it and a shining, delicate
bronze vertical structure, encapsulating a large
piece of driftwood the artist found washed up on a
beach near her home in Brooklyn. In her work Bove
develops a classification system of its own, where
the harsher metal materials connect to the found
natural objects, each encoded with their own index
of time. The sculptural assemblage that comes into
being forms a clean and design-like display yet at
the same time it carries a surrealist atmosphere. The
two vertical structures seem to be invested with life,
animated by the artist they adopt a sense of corpo
reality, much like the architectonic structures of
Louise Bourgeois. Although standing on their own,
the two elements seem to balance in a dance, which
as their title suggests is sensual and enigmatic.

The artist James Lee Byars
(1932-1997) emblematized
disappearance through his
work and life. This polished
and simple golden tower
from 1974 represents the
body of the artist. He sug
gested that when he was
gone, the column could be
his replacement and that
at times one could jump
on it to re-establish contact. Byars often inter
laced his persona with his work. He disappears in
the work and the work disappears in him. In ‘The
Death of James Lee Byars’, a famous performance
in Brussels in 1994, the viewer was introduced to
a room entirely lined in gold leaf while the artist,
dressed in a golden suit was lying on the floor – cre
ating an optical illusion. With ‘The Golden Tower’
in a similar theatrical act, the artist is present in his
absence. The column is left to play his act for him.
While gold refers to something ceremonial, the act
of disappearing is ephemeral but also functions as
a funny and easy trick. Humour and trickery play
an important part in Byars’s work. When he was
young he designed absurd garments such as ‘Four
in a dress’, or ‘Two in a hat’. Byars was an eccentric
deceiver who pointed to the sublimity and intermi
nability of death.
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Carol Bove

‘Secret Portrait’, 2011
Mirrors, rope, 500 × 180 × 100 cm
Courtesy of the artist
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‘Secret portrait’ of
Antonia Carrara
(1981) could be a
large domestic
mousetrap, resem
bling that of a selfinvented gallows.
Two knife-like mir
rors balance on top of each other in a salient angle.
The top mirror is lifted up on one side by a thick
rope. Whereas the mirrors create a minimalist icy
atmosphere, the rope hints at a darker and more
fatal ending.
In ‘He disappeared into complete silence’ one
parable tells the story of a man in an elevator
waving to his friend: “He was laughing
so much that he stuck his head out and the
ceiling cut it off”. The accompanying etching ‘Plate
5’ depicts an unsettling mechanism: it is a mix
ture between a painting easel on wheels, an eleva
tor shaft and a guillotine. This easel guillotine is
connected to a long cord. Bourgeois herself wit
tily commented on it: “is the string supposed to
pull this contraption on wheels, or is it supposed
to release the blade?”. The same question could be
posed to the rope of ‘Secret Portrait’. On the one
hand the rope could just be part of a mechanism
to keep the angle open but it also alludes to an im
minent execution. One can almost hear the ‘clap’: as
if the mirrors could close up at any moment and as
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a big mouth would swallow the visitor without any
one noticing. The lure of the mirror envelops the
beholder in a constant presentness, where the pos
sibility of an imminent punishment could be both
catastrophic and liberating.
Tacita Dean
‘The Russian Ending’, 2001
Photogravure on paper, 54 x 79,4 cm (20 parts), ed. 35
Courtesy De Pont, Tilburg

Russian ending refers to a now forgotten practice of
Danish film distributors in the early 1900s, when it
was a common practice to distribute two different
versions of the films’ endings: one for the American
market ending in happiness; one for the Russian
market ending in disaster. While Bourgeois depicts
an imaginary New York flooded by the Hudson
River in the last etching of ‘He disappeared into
complete silence’ from 1947, Tacita Dean (1965) in
the series of photogravures ‘The Russian Ending’
goes back to actual historical disasters. All of Deans
grainy mostly black and white images are based on
postcards the artist gathered through the years on
European flea markets. The opening scene of this
collection, ‘Ship of Death’, directly reflects the
nineteenth century fascination with catastrophes.
The ghostly appearances on a small boat lost in
vast waters, bring to mind famous works of art like
the ones of Arnold Böcklin or Théodore Géricault.
Here however, temporalities are interwoven, as
Dean adds handwritten stage directions for cam
era movements, lighting, sound and small hints
towards a possible narrative. Dramatic events now
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Antonia Carrara

Tracey Emin
‘C.V. Cunt Vernacular’, 1997
Video, 8 min.
Collection De Hallen Haarlem

fantasy figures to Bourgeois’s delicate gouaches of
fluid silhouettes of male and female torsos.
Roni Horn
‘Her, Her, Her & Her (6)’, 2002
Sixty-four gelatin silver prints, unique in one frame, 255 × 255 cm
Courtesy of the artist and Hauser & Wirth, Zurich
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Betrayal is poignant
ly present in Tracey
Emin’s (1963) early
film work: ‘C.V. Cunt
Vernacular’. As the
title suggests, Emin
reads out loud an ac
count of her life. However, instead of summing up
dry professional facts, as a C.V. (Curriculum Vitae),
suggests, she allows an entrance into her personal
and emotional life. While the camera moves from
the front door, into her apartment, roaming around
in her private living space, Emin’s voice blends sto
ries of artistic success and moments of happiness
with those of trauma and abuse. The camera fo
cuses on seemingly random objects such as piles of
clothes, bills and a running tap or copies of Vogue.
The artist herself does not appear until the very
final scene, curled up naked at her mother’s feet.
Emin’s mother is wearing sunglasses but her gaze is
directed away from her daughter and the audience.
One of Bourgeois’s last projects to be completed
before her death on May 31, 2010 was in close col
laboration with this British artist. Emin added small

The clean and minimal
ist architecture of the
Islandic indoor swim
ming pool Sundhöllin
in Reykjavik sets the
mise-en-scene for Roni
Horn’s (1955) ‘Her, Her,
Her & Her’. This pris
tine collection of sixtyfour black and white photographs forms an end
less grid of views in which real time is connected
to that of memory through an unfolding spatial
narrative. The women’s changing rooms are dis
sected into photographic fragments of white tiled
corridors, showers and small circular windows in
the doors. An occasional foot, hand or the back
of a head hint at the presence of ‘her’ from the
title. ‘She’ becomes the ghostly appearance of a girl
one will never be able to fully capture. The moment
one space opens, another closes. The moment the
camera reaches out, the girl disappears into the ar
chitecture. ‘She’ remains unknown to us, isolated
and trapped in geometry as the anthropomorphic
structures in Bourgeois’s etchings. ‘She’ remains
concealed, leaving us with an unfulfilled desire for
the absent one.
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fallen into oblivion like the battle of Arras in 1917
suddenly come alive in a cinematic mode. Are they
part of a future film, the silent hand of a director or
a sign of divine forces?

‘Machine Torture’, 1975
Metal, plexiglass, cotton wool, hoses, wood,battery,
300 × 150 × 200 cm
Wood, glass, velvet, ‘relics’, 10 × 71.5 × 53.5 cm
After the narration of ‘In the Penal Colony’ (1914)
by Franz Kafka, realized for the exhibition ‘Machines
Celibataires’ (1975-77) initiated by Harald Szeemann,
constructed by Loeb AG Bern (construction by Werner
Huck, painting by Paul Gysin)
Collection Ingeborg Luscher-Szeemann / Una Szeemann
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In 1974 Swiss curator,
Harald
S ze e m a n n
(1933-2005) gave in
structions to construct
this ‘Torture Machine’,
which is painstakingly
described in the short
story ‘In the Penal
Colony’ by Franz Kafka,
written in 1914. In this
story Kafka introduces
an anonymous traveller
who witnesses a minute, frantic and absurd dem
onstration by a nameless Officer of a most unusual
torture machine. Condemned men are publicly
tortured and eventually executed by this contrap
tion. The execution is rendered by several needles
mounted on a platform of glass issuing from the
upper part of the machine, called the ‘Harrow’. The
function of the needles is to slowly perforate the
body of the condemned and inscribe specific death
sentences onto it. The whole process should have
taken around six hours and would be concluded by
an ecstatic moment in which the condemned pro
nounces his own sentence and then dies. Although
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In ‘Plate 7’ of ‘He disappeared into complete
silence’, Louise Bourgeois depicts automata on fire,
burning and about to explode into an incoherent
mess. This plate is coupled with the parable of a
man who tranquilly cuts his wife into pieces, makes
a stew out of her and invites his friends over for a
dinner party. As in Kafka’s torture machine, lan
guage in Bourgeois’s work is linked to death.
Zoe Leonard
‘The Heart is a Lonely Hunter’, 1995
Gelatin silver print, 19 × 13.3 cm
Courtesy the artist and Galerie Gisela Capitain, Cologne
‘I Love Pussy’, 1994
Gelatin silver print, 14 × 19 cm
Courtesy of the artist and Galerie Gisela Capitain, Cologne
‘Lesbians’, 1994
Gelatin silver print, 13.7 × 19.4 cm
Courtesy of the artist and Galerie Gisela Capitain, Cologne
‘Gay + Proud + Dead’, 1994
Gelatin silver print, 17.1 × 21.6 cm
Courtesy of the artist and Galerie Gisela Capitain, Cologne

In this series of small
photographs from
the Nineties, the
American artist Zoe
Leonard (1961) cap
tures and treasures
fleeting scratches
and negligible words,
carved into doors and
walls of public bath
rooms. The photo
graphs become frag
ments of a haunted
subjective affirma
tion. Little victories and tragedies are enunciated
in the unrefined space of the public bathroom,
which is private and yet open to everyone’s gaze.
The photographs show secrets of love and sexual
desire: ‘Lesbians’, ‘Nicole Loves Sue’, ‘Gay + Proud
+ Dead’. One of the scratches reads ‘The heart is a
lonely hunter’, above an image of a broken heart
pierced by an arrow and set on fire. The words are
taken from the Carson McCuller’s novel of 1940, of
the same title, which narrates marginalised char
acters in an average American town striving to love
and communicate.
The words captured by Leonard also convey a casu
al quality. They demand no monumental attention
but in their modesty they stand still like the delicate
linguistic and architectonic constructions of ‘He
disappeared into complete silence’.

‘Nicole Loves Sue’, 1995
Gelatin silver print, 19 × 13.3 cm
Courtesy of the artist and Galerie Gisela Capitain, Cologne
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torture, pain and alienation are at the core of this
story, the tone in which Kafka writes often results
in comic moments or anecdotes. The continuous
repetitions, the obsessive behaviour of the ‘Officer’,
and the total isolation from what is considered con
ventional society abstracts the bodily torture into
an absurd concept of life.

‘Table Trouble’, 2008
Oil on wood, 20 × 30 cm
Courtesy of the artist, Lombard-Freid Projects, New York and
Pilar Corrias, Londen. Private collection, Athens
‘Cupid Piss with Goggle II’, 2010
Oil on linen, 50.8 × 45.7 cm
Courtesy of the artist, Lombard-Freid Projects, New York and
Pilar Corrias, Londen. Collection Tala Madani
‘Projector’, 2011
Oil on linen, 35.5 × 30.5 cm
Courtesy of the artist and Pilar Corrias, London.
Private collection
DE HALLEN HAARLEM
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‘Strangulation by Stained Glass’, 2011
Oil on linen, 40.6 × 50.8 cm
Courtesy of the artist, Lombard-Freid Projects, New York and
Pilar Corrias, Londen. Collection Kadist Art Foundation, Paris
‘The Gift’, 2011
Oil on linen, 35.6 × 27.9 cm
Courtesy of the artist, Lombard-Freid Projects, New York and
Pilar Corrias, London. Private collection
‘Instruction Manual’, 2011
Oil on linen, 36 × 28 cm
Courtesy of the artist, Lombard-Freid Projects, New York and
Pilar Corrias, London
Collection Bristol Museum and Art Gallery, Bristol

Sometimes bald, sometimes bearded, these men
engage in rituals that are often violent, yet pur
vey a very particular slapstick humour. They in
sinuate precise rituals of exaggerated machismo.
Nevertheless, disappearing into their theatrical set
ting they lose their dominant connotation and vi
rility. In ‘Table Trouble’ a man seems to have been
punched into a table
by a boxing glove:
now being helplessly
stuck, he fights for
a way out but at the
same time appears
to enjoy his pain. The
pastel tones of pink
cohabit with the frantic act. Madani’s men com
bine an outrageous naivety and simplicity in their
brutal behaviour. Absurdity is the norm in this par
allel universe. In ‘Strangulation by Stained Glass’,
an evil looking man is confronted with a sketched
stain glass man – painted in a very direct manner,
its content escapes physical laws. ‘Manual Man’ is
similarly playful. Struggling with instructions, the
man in this case enters the manual itself and adopts
its two-dimensional character.

‘Headbug’, 2009
Single channel color video animation, silent, 0.55 sec.
Courtesy of the Artist

Paul McCarthy and Mike Kelley

‘Apple Tree’, 2007
Single channel color video animation, silent, 2 min. 35 sec.
Courtesy of the Artist

‘Fresh Acconci’, 1995
Video, 44 min. 47 sec.
Collection De Hallen Haarlem

Tala Madani (1981) paints a hilariously distorted uni
verse inhabited exclusively by men, set in domestic
atmospheres, wrestling with another and themselves.

In this film, a typical American house functions as a
‘womb-trap’ for a group of naked bodies constantly
trying to make contact with one another and miser

52

53

HE DISAPPEARED INTO COMPLETE SILENCE:
rereading a single artwork by Louise Bourgeois

Tala Madani

Paul McCarthy and Mike Kelley
‘Family Tyranny’, 1987
Video, 8 min. 13 sec.
Collection De Hallen Haarlem

format of the film follows an educational television
programme. Just like a chef might elaborate on the
instructions of pie making, the father demonstrates
how to violently stuff food into a ‘disobedient’ son.
At times the son tries to escape, only to discover
that there is no exit. As he tries to get out of a door
or a window, like one would expect in slapstick
films, he gets stuck or finds the window not to be
real and only a theatre prop. As a matter of fact both
characters are creepily infantilised. The regulatory,
yet simplistic, manner
of speech of the fa
ther coexists symbioti
cally with the constant
howling sounds of the
son. There is certainly
a degree of pleasure in
this madness, that is inherent to the regulation of the
body and of the domestic space through language:
“Daddy come home from work again, daddy come
home from work” sings the father, and then “you
have been a bad boy”.
Rory Pilgrim
‘Wholeheartedly’, 2011
Hand painted posters, variable sizes, by David Andrews, Sheffield
Single performance in December 2011 involving youth
from Haarlem

In this performative videotape a father and son
(played by respectively McCarthy and Kelley) are
captured in a father-son relationship gone mad. The

Rory Pilgrim (1988) roamed the exterior surface
of De Hallen Haarlem and decided to work with
the building’s windows. While Marcel Duchamp
thought of himself as a ‘fenêtrier’, by closing off
windows with black or grey panes in several works,
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ably failing to do so. As the title suggests, this work
is a Hollywood re-enactment by Paul McCarthy
(1945) and Mike Kelley (1954) of the performa
tive videotapes of fellow artist Vito Acconci (1940):
‘Claim Excerpts’ (1971),
‘Contacts’ (1971), ‘Focal
Points’ (1971), ‘Pryings’
(1971) and ‘Theme Song’
(1973). The original per
formances by Acconci
take on a new life in this
setting. The comfortable
furniture of the house is
at odds with the behaviour of the characters, mak
ing the whole scenery eerie and hallucinatory. They
could be articulating loss and abandonment, while
at the same time borrowing clichés from American
movies. A beautiful girl, for example, repeats:
“There’s got to be somebody there, somebody who
wants to be close to me” or “I’ve got to be talking
myself into this, I want to be alone”. Caught in a kind
of self-hypnotism, the men and women are almost
becoming uncannily soft pieces of furniture, having
no specific function, but which nevertheless might
be dwelling in every house.

Pamela Rosenkranz
‘As One’, 2010
Acrylic paint on handmolded acrylic glass, 200 × 150 cm
Zabludowicz Collection, London

Pamela Rosenkranz’s (1979) ‘As one’ stands on the
floor as a precarious imprint of a self. The acryl
ic glass is hand molded on an anonimous body,
stretched out as far as the arms and legs can reach,
as in an uncontrollable embrace. ‘As One’ is a cu
rious kind of architectonic structure, where the
pinkish skin-like colour alludes to the articulations
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Pilgrim moves in a different, more delicate direc
tion. His intervention re-imagines the museum
as one of the silent architectonical constructions
dominant in the etchings of Louise Bourgeois, in
fused by the simple language of the parables. In a
way Bourgeois’s buildings can be seen as beacons
of hope in her new life in New York, but also as an
encapsulation of old memories and demons. The
words and signs on the windows of the Hallen (seen
from the outside) incorporate ‘speech’ and ‘hope’
characterised by silence, presence and entrapment.
Simple words on a public building also possess so
cial and political connotations. The solitary words
are always in relation to a multitude of voices, just
as speech is always held in delicate tension with
silence. This installation will culminate in a per
formance that will take place during the last week
of the exhibition. With the performance the artist
aims at “working with the youth of Haarlem, as a
way of activating the words on the posters into a col
lective chant and heart beat of hope”.

Francesco Vezzoli
‘The End of the Human Voice’, 2001
Double video projection, 15 min.
Collection Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
Rivoli-Torino

‘He disappeared
into complete
sil ence’ begins
with a beautifully
dressed girl, wait
ing for her beloved
who never shows
up. In Vezzoli’s (1971) ‘The End of the Human Voice’
this girl seems to come alive in a more distorted
and melodramatic manner. Through the tears and
supplications of a magnificent Bianca Jagger, the
classic scenario of the abandoned girl unfolds lay
ers of solitude and bitterness. Vezzoli’s video-in
58

stallation is based on the theatrical text of the same
title by French poet-intellectual Jean Cocteau and
accompanied by Erik Satie’s piano compositions
‘Gymnopédies’. Cocteau highlights the excruciat
ing experience of the end of a love affair, through
an endless telephone conversation of a woman. She
learns that her lover is going to marry someone else
the next day. In Cocteau’s text all hope is destroyed,
through the silence and disappearance of the man.
Vezzoli’s interpretation on the other hand, includes
the ‘beloved man’, played by the artist himself – who
in an almost comic posture of the listener – takes
the whole piece into a lighter realm. The choice of
Bianca Jagger reveals Vezzoli’s personal obsession
with female stars, but at the same time is emphatic
of the story. Bianca, as a divorcee of Mick Jagger,
herself represents the abandoned woman in col
lective imagination. However Jagger continued an
independent life after her divorce as a political ac
tivist. From this perspective, the tears, the abandon
ment, the presence of the male figure, and the now
cliché music by Satie, constantly oscillate between
sorrow and the ironic survival.
Amanda Wasielewski
‘This Invisible Place’, 2011
Wireless routers
Courtesy of the artist

‘This Invisible Place’ is conceived as an immaterial
linguistic sculpture, playing with wireless networks.
For this exhibition, Wasielewski diffused a poetical
text through the wireless networks within the mu
seum, but also throughout the city of Haarlem. On
59

HE DISAPPEARED INTO COMPLETE SILENCE:
rereading a single artwork by Louise Bourgeois

DE HALLEN HAARLEM
23 september – 4 december 2011

of the body. Here the self is no longer an ‘internal
realm’, rather it appears fragmented on the sur
face. This fragile structure looks like an afterimage
or a selective flashing. It could be reminiscent of
the old belief that a photograph would take away
a layer of one’s body, ones mind even. Could one
loose a layer of his/her body? Can a layer of skin ac
tually capture the body? This work brings to mind
a negligent calligraphy that opposes a language of
logical statements and emphasizes the emptiness
of speech. Rosenkranz cleverly disturbs the specta
tor’s illusion of a physical narrativity through ironic
disruptions. What it utters is playful and serious,
frank and deeply hidden.

DE HALLEN HAARLEM
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one hand the location of the work remains intangi
ble, as it can only be ‘seen’ at the moment one tries
to connect wirelessly to the Internet from a com
puter, smart phone or tablet. On the other hand the
work’s location can be thought to be everywhere,
as everyone can ‘adopt’ the work for their private
Internet connection.
The artist was fascinated with the messages of
the wireless network names offered to the public.
Mostly these names are isolated and mechanical, in
the sense that they often bear the name of the com
pany provider, or
the name of the
user. Everyone
in the vicinity
can read them,
yet they are of
ten overlooked.
They could bear
secret codes and/or encrypted messages. By tam
pering with them the possibility of a deeper and at
times absurd communication is touched upon.
Wasielewski spread throughout the museum’s
wireless connections a poetical text by the 13th cen
tury poet Jalal ad-Din Muhammad Balkhi, known
as Rumi. A new chapter in the life of the work is
opened once it is taken on by other Internet us
ers, so please feel free to continue this narrative via
www.thisinvisbleplace.com.
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This autumn, De Hallen
Haarlem is host to the international group exhibition

Colofon

HE DISAPPEARED INTO
COMPLETE SILENCE:
rereading a single artwork
by Louise Bourgeois
Consisting of nine etchings and
nine parables, ‘He disappeared
into complete silence’ was published as a linen bind portfolio
in 1947. A modest though pivotal
artwork by French-American
artist Louise Bourgeois (19112010), it triggered Laurie
Cluitmans and Arnisa Zeqo to
conceive an exhibition, a publication and a series of nine events
all centred round Bourgeois’s
seminal piece.
These two young art historians were awarded De Hallen
Haarlem’s ‘Young Curators
Grant’, for 2010-2011, for their
proposal for an exhibition
based on the above premises.
This biennial grant is generously funded by the Dr. Marijnus
Johannes van Toorn & Louise
Scholten Foundation.

Text: Laurie Cluitmans, Arnisa
Zeqo, De Hallen Haarlem
Translation: Alexander Mayhew
Print Lenoirschuring,
Amstelveen
Design: Cobbenhagen
Hendriksen, Amsterdam
Credit portfolio: Louise
Bourgeois, ‘He disappeared
into complete silence’, 1947.
Suite with nine engravings and
nine parables, 25.2 × 17.9 cm,
each. Courtesy Peter Blum
Gallery, New York.

Laurie Cluitmans and Arnisa
Zeqo would like to thank the
Louise Bourgeois Studio and
Xander Karskens for their
valuable help and advice.

‘He disappeared into complete
silence: rereading a single
artwork by Louise Bourgeois’
is on view from 23 September
til 4 December 2011.
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Events

Evenementen

During this exhibition De Hallen Haarlem will
organise the following events:

Tijdens deze tentoonstelling organiseert De Hallen
Haarlem de volgende evenementen:

I
II

I
II

All events are located at De Hallen Haarlem and are
free of entrance, unless stated otherwise. All infor
mation is subject to alterations. Please check our
website and blog for updates.

Voor alle evenementen geldt: locatie De Hallen
Haarlem en toegang gratis tenzij anders aangegeven, alle informatie onder voorbehoud van
wijzigingen. Kijk voor updates op onze website
en blog.

www.dehallenhaarlem.nl
hedisappeared.tumblr.com

www.dehallenhaarlem.nl
hedisappeared.tumblr.com
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Opening. Friday 23/9 5 pm
Town walk by city poet Sylvia Hubers.
Sunday 2/10, 4 pm
III A conference dinner (by invitation only).
Thursday 20/10, 7 pm
IV Against Loneliness: an afternoon with
mothers and sons. Sunday 23/10, 3 pm
V A salon in honour of Louise Bourgeois.
Sunday 30/10, 3 pm
VI Intimate concert. Saturday 6/11, 8 pm
VII Theatre performance by Snejanka Milhajova.
Thursday 10/11, 830 pm
VIII Leprosarium Louisiana; an evening
on leprosaria and loneliness.
Thursday 17/11, 8 pm,
Museum Het Dolhuys, Haarlem
IX Performance by Rory Pilgrim.
Saturday 3/12, 3 pm

Opening. Vrijdag 23/9, 1700 uur
Stadswandeling door stadsdichter Sylvia Hubers
Zondag 2/10, 1600 uur
III A conference dinner (besloten avond).
Donderdag 20/10, 1900 uur
IV Tegen eenzaamheid: een middag met moeders
en zonen. Zondag 23/10, 1500 uur
V Een salonbijeenkomst ter ere van
Louise Bourgeois. Zondag 30/10, 1500 uur
VI Intiem concert. Zaterdag 6/11, 2000 uur
VII Theater performance door Snejanka Milhajova
Donderdag 10/11, 2030 uur
VIII Leprosarium Louisiana; een avond over
leprosaria en eenzaamheid. Donderdag 17/11,
2000 uur in. Museum Het Dolhuys, Haarlem
IX Performance door Rory Pilgrim.
Zaterdag 03/12, 1500 uur

Adres
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16, Haarlem
Tel 023 5115775
dehallen@dehallen.nl
Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag
1100 –1700 uur
zondag 1200 –1700 uur

