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De tentoonstelling van Roger Hiorns (Birmingham, 1975) is zijn eerste museumsolo in Nederland. Hiorns werd bij het grote publiek
bekend met zijn spectaculaire en zinnenprikkelende transformatie
van een Londense arbeiderswoning, ‘Seizure’ (2008), waarvoor hij
een Turner Prize-nominatie ontving. Voor dit monumentale werk
liet hij het volledige interieur van de woning begroeien met blauwe
kopersulfaatkristallen, waardoor de bezoeker in een fonkelende,
sprookjesachtige wereld terechtkwam. Het gebruik van veranderlijke en onbeheersbare materialen als kopersulfaat, koeienhersenen en vuur is kenmerkend voor zijn werk. Een beeld is bij hem
nooit een statisch object, maar is altijd in beweging – noties als
‘transformatie’ en ‘proces’ staan in veel van zijn werken centraal.
Hiorns zet vraagtekens bij de wijze waarop wij omgaan met de dingen om ons heen. In hoeverre kunnen we een object daadwerkelijk
kennen? En hoe verandert ons begrip van een bepaald object als we
weten dat er koeienhersens in verwerkt zijn? Krijgt een sculptuur

VLEESHAL BENEDEN + BOVEN

een andere betekenis als we weten dat een religieuze gemeenschap er op afstand haar gebeden op richt? Zo is bij Hiorns uiteindelijk niets wat het lijkt. Ook de kopersulfaatkristallen, waarmee
de kunstenaar naast de woning eveneens automotoren en andere
objecten bedekt, blijven op microscopisch niveau altijd doorgroeien. Deze kunst presenteert kortom geen afgerond verhaal, maar
stelt ons de vraag of we met onze ratio überhaupt wel in staat zijn
om de wereld te kunnen doorgronden.
De tentoonstelling met werk van Joseph Beuys (1921-’86) die gelijktijdig in de Verweyhal te zien is, biedt een kunsthistorisch kader
voor het werk van Hiorns. Bij Beuys is een aantal ingrediënten van
de artistieke ideeën van Hiorns duidelijk te traceren: de interesse
in transformatieprocessen en in de wereld áchter de zichtbare
werkelijkheid. Waar Beuys deze interesses hartstochtelijk vertaalt naar kunst die democratiseert en verbindt (beroemd is zijn
adagium dat iedereen een kunstenaar is), lijkt het Hiorns echter
te gaan om het scheppen van verwarring en het benadrukken van
de ambiguïteit van onze rituele omgang met objecten. Hij maakt
gebruik van de symbolen van onze technocratische samenleving
(hightech synthetische materialen, vliegtuigmotoren, antidepressiva, geld), maar zet daar het basale en spirituele tegenover:
sperma, vuur, koeienhersenen, het religieuze ritueel. Agressie en
erotiek zijn in dit proces impliciet. In de lijn van wat de Franse
schrijver/filosoof Georges Bataille ooit schreef, is compromisloze
grensoverschrijding voor het hedendaagse individu de enige weg
om zijn band met het sacrale te herstellen en zich uit het keurslijf
van de rede te bevrijden.
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Voor de monumentale benedenverdieping van de Vleeshal heeft
Hiorns een omvangrijke groep nieuwe sculpturen geproduceerd.
Deze werken laten een grote variëteit aan materialen en esthetische opvattingen zien (ze zijn gemaakt van vliegtuigmotoren,
keukentafels, of stadsbankjes), maar worden onderling verbonden
door de incidentele aanwezigheid van een naakte jongen – die van
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tijd tot tijd plaatsneemt op het levenloze beeld, een vuurtje ontsteekt, en het op deze manier ‘activeert’ of bezielt. Hiorns speelt
in deze beelden met de tegenstelling tussen individu en object, en
stelt de vraag hoe het performatieve element zich tot het object kan
verhouden. Op de bovenverdieping van de Vleeshal is een selectie
recente werken te zien, waaronder een aantal gekristalliseerde
motoren, en een reeks monochrome hersenschilderijen.

The exhibition is Roger Hiorns’ (Birmingham, 1975) first museum
solo show in the Netherlands. Hiorns gained wide recognition with
his spectacular and titillating transformation of a London workingclass house, ‘Seizure’ (2008), for which he earned a Turner Prize
nomination. For this monumental work he had the house’s entire
interior covered with blue copper sulphate crystals, which made
the visitor enter a sparkling, fairytale world. The use of fickle and
uncontrollable materials like copper sulphate, cow’s brains and
fire typifies Hiorns’ practice. For him a sculpture is never a static
object, but always in motion – notions like ‘transformation’ and
‘process’ are central to many of his works.
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Het werk van Hiorns was eerder te zien in De Hallen Haarlem in de
groepstentoonstelling ‘The Knight’s Tour’ in 2009. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met teksten van Xander Karskens
en Tom Morton, die voor 20 euro in het museum verkrijgbaar is.

Hiorns questions the way we cope with things surrounding us.
To what extent are we able to really know an object? And how
does our understanding of a sculpture change when we know that
a cow’s brain has been incorporated? Does a sculpture acquire
new meaning when we know that a religious community prays to
it from a distance? With Hiorns nothing is like it seems. The copper sulphate crystals, with which the artist has covered not only a
house, but car engines and other objects as well, keep on growing
on a microscopic level. His works of art do not present a complete
story, but they beg the question whether our ratio is capable of
fathoming the world.
The exhibition with works by Joseph Beuys (1921-1986), which is
being shown concurrently in the Verweyhal, offers an art historical
framework for Hiorns’ work. Several ingredients of Hiorns’ artistic
ideas can clearly be traced back to Beuys: the interest in processes of transformation and in a world behind visible reality. Where
Beuys passionately translates these interests into an art that
democratises and connects (famous is his proverb that everyone
is an artist), Hiorns seems more concerned with creating confusion and emphasizing the ambiguity of our ritual engagement
with objects. He uses the symbols of our technocratic society
(high-tech synthetic materials, aircraft engines, antidepressants,
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money), but opposes it with something more fundamental and
spiritual: sperm, fire, cows’ brains, the religious ritual. In this
process aggression and eroticism are implicit. In line with what
the French writer/philosopher Georges Bataille once wrote, uncompromising transgression is the only way for the contemporary
individual to restore his bond to the sacral and to liberate himself
from the straitjacket of reason.

In 2009 Hiorns’ work was shown in De Hallen Haarlem in the group
exhibition ‘The Knight’s Tour’. The exhibition will be accompanied
by a publication with texts by Xander Karskens and Tom Morton,
and will be available in the museum for 20 euros.
De aankoop van twee werken van Roger Hiorns is mogelijk gemaakt door de ruimhartige financiële ondersteuning van Outset Contemporary Art Fund. The acquisition
of two works by Roger Hiorns has been made possible by the generous financial
support of Outset Contemporary Art Fund.
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For the monumental ground floor of the Vleeshal Hiorns has created a large group of new sculptures. These works will show
a great variety in materials (aircraft engines, kitchen tables, park
benches) and aesthetic approaches, but are all connected by the
occasional presence of a naked boy, who ‘activates’ or animates
the lifeless sculptures by taking a seat on them and lighting a small
fire. In these sculptures Hiorns plays with the opposition between
individual and object and asks how the performative element is
relating to the object. On the Vleeshal’s upper floor there will be
a selection of recent works, including various crystallized motor
blocks and a series of monochrome brain paintings.
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‘Herinnering, energie, transformatie’ — De Hallen
Haarlem tracht binnen haar programmering een
historische context te bieden aan de tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars en zo door
verschillende generaties heen de tentoonstellingen
thematisch met elkaar te verbinden. In dit licht is
gelijktijdig met de solopresentatie van Roger Hiorns
een tentoonstelling van Joseph Beuys (Krefeld, 1921
- Düsseldorf, 1986) geprogrammeerd. Het werk van
deze sjamaan-kunstenaar lijkt in de periode na zijn
overlijden langzaam uit het debat over de kunst te
zijn verdwenen, maar de laatste jaren is de invloed
van zijn artistieke ideeën weer terug te zien bij een
jongere generatie kunstenaars. Bijvoorbeeld bij de
eerder in De Hallen Haarlem getoonde werken van
Navid Nuur, die in zijn speels-conceptuele sculpturen en installaties typische Beuys-thema’s als
energie en transformatie van materialen tot onderwerp maakt. Ook bij Roger Hiorns zijn deze elementen van grote invloed op zijn beeldhouwkunst, die
wordt gekenmerkt door procesmatigheid, interesse
in spiritualiteit en rituelen, en een fascinatie voor
het niet-zichtbare.
In het kader van de tentoonstelling van Hiorns in
de Vleeshal zijn in de Verweyhal twee belangrijke
werken van Beuys bij elkaar gebracht: de omvangrijke installatie ‘Voglie vedere i miei montagne’ uit
1971 en ‘Straßenbahnhaltestelle’ ofwel ‘Tramhalte’
uit 1976. De werken zijn afkomstig uit de collecties
van respectievelijk het Van Abbemuseum en het
Kröller-Müller Museum.
De installatie ‘Voglie vedere i miei montagne’ (‘Ik
wil mijn bergen zien’) oogt als een interieur, met
een centraal opgehangen lamp, een kast en een
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Joseph Beuys, ‘Voglie ved
ere i miei montag ne’, 1971
Collectie / Collection Van
Abb emuseum, Eindho
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Foto / photo Peter Cox,
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bed. Aan de muur van de ruimte hangt een jachtgeweer, dat is gericht op de foto van een vogel.
Kenmerkende Beuys-materialen als vilt en koper
zijn de overige bouwstenen van dit werk, dat in
zijn titel verwijst naar de laatste woorden die de
19e-eeuwse schilder Giovanni Segantini op zijn
sterfbed sprak. De met krijt op de objecten aangebrachte termen verwijzen naar het berglandschap.
Beuys heeft een interieur gecreëerd dat zich met
zijn natuursymboliek laat ervaren als een landschap. De mystiek van de natuur was voor de kunstenaar een belangrijk middel om toegang tot het
spirituele te verkrijgen.
Beuys maakte de installatie ‘Straßenbahnhaltestelle’ oorspronkelijk voor het Duitse Paviljoen op
de Biënnale van Venetië in 1976. Het werk is gebaseerd op herinneringen uit zijn jeugd; het verwijst naar een monument dat naast de tramhalte
stond en waarop hij elke dag op weg naar school
ging zitten. Dit monument was opgetrokken uit
oude artilleriehulzen en een Erosfiguur. Het werk
van Beuys is een gietijzeren afgietsel van het oorspronkelijke monument, maar met een schreeuwend hoofd in plaats van de Erosfiguur. Naast zijn
versie van het monument plaatste Beuys een stuk
tramrails. Op de Biënnale werd het getoond binnen
de historisch beladen context van het door Albert
Speer (lievelingsarchitect van Hitler) ontworpen
Duitse Paviljoen. De verschillende onderdelen van
‘Straßenbahnhaltestelle’ werden nadien niet meer
opgebouwd tot een rechtopstaand monument, maar
naast elkaar op de grond gelegd, alsof ze voor altijd wachten op een toekomstig hergebruik. In dit
werk worden noties als ‘transformatie’ en ‘proces’
niet vanuit het voor Beuys kenmerkende organische
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materiaalgebruik benaderd, maar worden ze toegepast op de levenscyclus van een kunstwerk: van betekenisvol monument tot de onttakelde herinnering
aan een herinnering.
‘Memory, Energy, Transformation’ — Within its programme De Hallen Haarlem tries to add a more historical context to its exhibitions of contemporary
artists. In light of this pursuit we have programmed
an exhibition by Joseph Beuys (Krefeld, 1921 –
Düsseldorf, 1986) alongside Roger Hiorns’ solo presentation. In the period after Beuys’ death the work
of this shamanistic artist seemed to slowly fade
from the artistic debate, but in the past few years
the influence of his artistic ideas can be detected in
a younger generation of artists. For example in the
works of Navid Nuur, shown previously in De Hallen
Haarlem, who uses typical Beuys themes like energy and transformation in his playfully conceptual sculptures and installations. For Roger Hiorns
as well these elements exert a great influence on
his sculpture, which is characterized by a processbased approach, an interest in spirituality and rituals and a fascination for the invisible.
Within the framework of Hiorns’ exhibition in the
Vleeshal two important works by Beuys have been
brought together in the Verweyhal: the large installation ‘Voglie vedere i miei montagne’ from 1971 and
‘Straßenbahnhaltestelle’ or ‘Tramstop’ from 1976.
The works are on loan from respectively the Van
Abbemuseum and the Kröller-Müller Museum.
The installation ‘Voglie vedere i miei montagne’
(‘I want to see my mountains’) looks like an interior

with a centrally hung lamp, a cupboard and a bed.
On the wall is a gun, which is aimed at a photograph of a bird. Typical Beuys materials like felt and
copper are the other building materials of this work
whose title refers to the last words the 19th century
painter Giovanni Segantini spoke on his deathbed.
The phrases that are written in chalk on the objects
speak of this mountainous scenery. Through the use
of natural symbolism Beuys created an interior that
can be experienced as a landscape itself. For him
nature’s mysticism was an important way of gaining entrance to the spiritual world.
The installation ‘Straßenbahnhaltestelle’ was originally made for the German Pavilion at the Venice
Biennial of 1976. It is based on childhood memories
and refers to a monument, next to a tramstop, that
Beuys would sit on everyday when going to school.
This monument was erected from old cartridge
cases and an Eros figure. Beuys’ work is a cast of
the original monument, but with a screaming head
instead of the Eros figure. Next to his version of the
monument he placed a length of tram rail. At the
Biennial it was exhibited within the emotionally
charged historical context of the German Pavilion,
which was designed by Hitler’s favourite architect, Albert Speer. Afterwards the various parts
of ‘Straßenbahnhaltestelle’ were never built up
again to form an erect monument. Instead they
were put side by side on the ground as if waiting
for future reuse. In this particular work notions like
‘transformation’ and ‘process’ are not approached
from Beuys’ typical organic use of materials, but
they are applied to the lifecycle of an artwork: from
a meaningful monument to the dismantled memory
of a memory.
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Donderdag 24 januari 2013
Artist talk & book launch
Roger Hiorns, aanvang 20 uur.

Thursday 24 January 2013
Artist talk & book launch
Roger Hiorns, starting 8 pm.

Donderdag 21 februari 2013
Lezing door Louwrien
Wijers over Joseph Beuys,
aanvang 20 uur.

Thursday 21 February 2013
Lecture by Louwrien Wijers
about Joseph Beuys,
starting 8 pm.

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

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

De Hallen Haarlem
(Grote Markt 16, Haarlem)
is gesloten op Eerste Kerstdag
en Nieuwjaarsdag.

De Hallen Haarlem
(Grote Markt 16, Haarlem)
is closed on Christmas Day
and New Year’s Day.
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