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In een wereld die door alle technologische en digitale ontwikkelingen grotendeels gedematerialiseerd en onttoverd is, zoeken
de kunstenaars in The Knight’s Tour naar nieuwe sculpturale benaderingen van ‘het ding’. Ze stellen allen de vraag: ‘wat is een
object, en hoe kunnen wij het kennen?’ De relatie tussen idee en
eindresultaat, die gecompliceerd is door het soms oncontroleerbare maakproces, is de centrale focus van deze tentoonstelling.
Voor alle deelnemende kunstenaars is hun materiaalgebruik
veelzeggend: ze zijn geïnteresseerd in ‘beladen’ materialen
(waardevolle –zoals edelstenen–, organische –zoals hersenen–, of juist heel arme –zoals gips en klei–) om betekenis te
scheppen die de formele verschijning van de kunstwerken overstijgt. The Knight’s Tour brengt een aantal hedendaagse visies bij
elkaar waarin (weer) waarde wordt toegekend aan het ‘aura’
van specifieke materialen en fysische processen – een aura
waarmee wordt getracht om onze verbeelding aan te spreken
en aan de uiterlijke verschijning der dingen te ontsnappen.
Nina Canell (Växjö, 1979) maakt speels-melancholische beelden waarin vluchtige natuurkundige processen een belangrijke
plaats innemen, en iets onzichtbaars als elektriciteit of geluid
sculpturaal wordt ingezet. Sculptuur is vaak ‘in beweging’ bij
haar, zoekend naar een actieve uitwisseling tussen het materiële
en het vluchtige. Zo ook in één van de werken in The Knight’s
Tour, waarbij een voor volwassenen onhoorbare geluidsfrequentie wordt uitgezonden, en aldus onmerkbaar de ruimte
wordt bezet. In het werk van Roger Hiorns (Birmingham, 1975)
zijn de sculpturale gestes eveneens vaak van efemere aard,
en liggen transformatieprocessen ten grondslag aan de esthetische ervaring. Bekend geworden met zijn met azuurblauwe
kopersulfaatkristallen begroeide automotoren, toont Hiorns in
deze tentoonstelling een nieuwe wandsculptuur, alsmede een
‘onzichtbare’ ingreep in de belichting van de Vleeshal. Belichting
die wordt weerkaatst in één van de bijdragen van Navid Nuur
(Teheran, 1976) – een muurtekst in transparante verf die de

Nina Canell ~ To Be Hidden and So Invisible (21000Hz), 2009
Gesublimeerde watermeloen, functiegenerator, versterker,
speaker, kabel, hout / Sublimated watermelon, function
generator, amplifier, speaker, cable, wood
Privécollectie, Vicenza, Italië / Private collection, Vicenza, Italy

spectrumkleuren reflecteert, en afhankelijk van het gezichtspunt
van de toeschouwer een ander beeld oplevert. Verder grijpt
Nuur in de architectuur van de ruimte in, door één van de
zuilen te laten verdwijnen in een ander materiaal. Ook voor
David Jablonowski (Bochum, 1982) hebben de zuilen van de
Vleeshal betekenis gekregen in relatie tot zijn werk, dat altijd
in een gespannen relatie staat tot de klassieke beeldhouwkunst
en haar presentatie. De sokkel van één van de zuilen heeft hij
uitgebouwd verder de ruimte in, zodat het een sokkel is voor zijn
eigen sculpturen. Deze roepen de vraag op wat hun status nu
precies is: dat van een vooraf bedacht object, óf toevallige vorm
of uitbreiding? Die statustwijfel is op een ander niveau aanwezig
in Christina Mackie’s werk (Oxford, 1956), waarin de ruimte
tussen twee- en driedimensionaliteit wordt onderzocht, en de
synthese tussen sterk contrasterende materialen belangrijk is.
Bij Jennifer Tee (Arnhem, 1973) tenslotte speelt de suggestie
van quasi-mystieke functionaliteit een fundamentele rol. Haar
werken fungeren als autonome sculpturen waarin verwijzingen
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The Knight’s Tour is een internationale groepstentoonstelling met
sculpturaal werk van zes kunstenaars: Nina Canell (SE), Roger
Hiorns (UK), David Jablonowski (DE), Christina Mackie (UK),
Navid Nuur (NL) en Jennifer Tee (NL). De tentoonstelling vindt
plaats in de monumentale Vleeshal.

De titel The Knight’s Tour verwijst naar een oud wiskundig vraagstuk rond de paardensprong, waarin een paard (knight) elk
veld op het schaakbord één keer dient te bezetten. Er zijn verschillende uitvoeringen van dit probleem mogelijk, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat, wanneer je deze zou
uittekenen, er een wonderlijk esthetisch lijnenspel ontstaat. De
kunstenaars in deze groepstentoonstelling maken allen op hun
eigen manier een knight’s tour, waarbij rationele overwegingen
worden gecombineerd met meer onbeheersbare factoren als
toeval en intuïtie.
Bij de tentoonstelling verschijnt de uitgebreid geïllustreerde publicatie Lunar
Distance / The Knight’s Tour met teksten van Xander Karskens, Suzanne Wallinga en
Arie Altena (publicist beeldende kunst en nieuwe media), Nickel van Duijvenboden
(schrijver en beeldend kunstenaar) en Mariska Kriek (astronoom).
isbn: 978-94-90198-02-2
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Jennifer Tee ~ Bit by Bit / Woman Holding her Balance Mobile, 2009
Koper, siliconen, rotskristallen, keramiek / Brass, silicone teeth, 2 rock-crystals, ceramic
Courtesy Galerie Fons Welters, Amsterdam
Foto / Photo: Gert Jan van Rooij

The Knight’s Tour is gelijktijdig geconcipieerd met Lunar Distance,
de groepstentoonstelling die door gastcurator Suzanne Wallinga
in de overige ruimtes van De Hallen Haarlem is samengesteld.
Beide tentoonstellingen zijn eigentijdse reflecties op het verum
factum-concept dat werd geformuleerd door de Italiaanse
Verlichtingsfilosoof Giambattista Vico, dat uitgaat van het idee
dat ‘het ware gemaakt is’. Anders gezegd: volgens Vico kunnen wij slechts datgene kennen, dat we zelf kunnen maken.
Sculptuur is bij uitstek een discipline waarbinnen objecten worden geconstrueerd, en die dus volgens Vico ‘zekere’ kennis
over die objecten produceert. Maar aan de andere kant is de
beeldende kunst juist gebaat bij een zekere twijfel over wat het
zelf nu is: er dienen binnen het kunstwerk tegenstrijdigheden
plaats te vinden die zorgen dat het resultaat méér is dan de som
der delen. In juist deze onmeetbare meerwaarde zou de sleutel
naar het ‘ware’ kunnen zitten.

David Jablonowski ~ Grabskulptur, 2008
Diverse materialen / Mixed media
Rabo Kunstcollectie/ Rabo Art Collection
Foto / Photo: Gert Jan van Rooij
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naar sieraden, kleding of architectuur zitten opgesloten, maar ze
lijken tegelijkertijd een hoger, ongrijpbaar register te bespelen.

Nina Canell (Växjö, 1979) makes playful-melancholy sculptures
in which volatile physical processes play an important role, and
something as invisible as electricity or sound is employed sculpturally. With her, sculpture is often ‘in motion’, seeking out an
active exchange between the material and the imperceptible.
This is the case, for instance, in one of the works in The Knight’s
Tour, which transmits an audio frequency which adults cannot
hear, thus imperceptibly occupying the space. In the work by
Roger Hiorns (Birmingham, 1975) the sculptural gestures are
likewise often ephemeral in nature, and transformational processes form the foundation for the aesthetic experience. Known for
his automotive engines overgrown with azure copper sulphate
crystals, in this exhibition Hiorns shows a new wall sculpture, as
well as an ‘invisible’ intervention in the lighting of the Vleeshal.
The use of lighting is echoed in one of the contributions by
Navid Nuur (Tehran, 1976) – a wall text in transparent paint
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In a world that to a large extent has been dematerialised and
demystified by a wide array of technological and digital developments, the artists presented in The Knight’s Tour are seeking new sculptural approaches to ‘the thing’. They all pose the
question, ‘what is an object, and how can we know it?’ The relation between idea and end result, which is complicated by the
sometimes unverifiable production process that lies in between,
is the central focus of this exhibition. The materials they use are
significant for all the participating artists: they are interested in
‘charged’ materials (valuable – such as gemstones; organic –
such as brains; or on the contrary, very commonplace – such as
plaster and clay) to create meaning that goes beyond the formal
appearance of the artworks. The Knight’s Tour brings together
a number of contemporary artistic positions in which value is
ascribed (or again attributed) to the ‘aura’ of specific material
and physical processes – an aura through which an attempt is
made to speak to our imagination and to break away from the
outward appearance of things.

that reflects the colours of the spectrum, and, depending on
where the viewer stands, produces differently colored refractions. Nuur intervenes further in the architecture of the space
by having one of the columns vanish into another material. The
columns of the Vleeshal also take on importance in relation to
the work of David Jablonowski (Bochum, 1982), which always
is in tension with classic sculpture and its presentation. He has
extended the plinth of one of the columns further into the space
so that it becomes a pedestal for one of his own sculptures. This

Navid Nuur ~ ‘Thresholder (as Pillar)’, 2007-2009
Oasisblokken, hardener / Oasis blocks, hardener. Courtesy Martin van Zomeren, Amsterdam
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The Knight’s Tour is an international group exhibition with sculptural work by six artists: Nina Canell (Sweden), Roger Hiorns
(UK), David Jablonowski (Germany), Christina Mackie (UK),
Navid Nuur (Netherlands) and Jennifer Tee (Netherlands). The
exhibition takes place in the monumental Vleeshal.

1969) and Charlotte Posenenske (Wiesbaden, 1930 – 1985),
which is also included in this exhibition. Ultimately, the works
in Lunar Distance appeal to specific desires: to our longing for
truth, objectivity and impartiality. In other words, to our desire
for moral and political innocence.
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An extensive, illustrated publication, Lunar Distance / The Knight’s Tour,
is appearing to accompany the exhibition, with texts by Xander Karskens,
Suzanne Wallinga, Arie Altena (commentator on visual arts and new media), Nickel van Duijvenboden (author and visual artist), and Mariska
Kriek (astronomer). isbn: 978-94-90198-02-2

An extensively illustrated publication, Lunar Distance / The Knight’s Tour, is
appearing to accompany the exhibition, with texts by Xander Karskens, Suzanne
Wallinga, Arie Altena (commentator on visual arts and new media), Nickel van
Duijvenboden (author and visual artist), and Mariska Kriek (astronomer).
isbn: 978-94-90198-02-2

DE HALLEN HAARLEM ~ lunar distance

The title The Knight’s Tour refers to an old mathematical puzzle involving the knight’s move in chess, in which a knight is to
occupy each square on the board one time. There are various
solutions for this problem, which have in common the characteristic that, when they are visualised, they create wonderfully
aesthetic patterns. The artists in these group exhibitions all make
a ‘knight’s tour’ in their own manner, in which rational considerations are combined with more unmanageable factors like
chance and intuition.

Aurélien Froment ~ Théâtre de poche, 2007
Lambda print van HD video, 12 minuten / Lambda print of HD video, 12 minutes
Courtesy Motive Gallery, Amsterdam

The Knight’s Tour is planned concurrent with Lunar Distance, the
group exhibition which has been assembled by guest curator
Suzanne Wallinga in the other spaces of De Hallen Haarlem.
Both exhibitions are contemporary reflections on the verum factum concept that was formulated by the Italian Enlightenment philosopher Giambattista Vico, which proceeds from the idea that
‘the true is made’. Or to put it in other terms, according to Vico
we can only know that which we ourselves can make. Sculpture
is pre-eminently a discipline in which objects are constructed,
and which thus according to Vico produces ‘certain’ knowledge
about these objects. But on the other hand, the visual arts are
benefited by a certain doubt about what it is: there should be
contradictions within the artwork that assure that the result is more
than the sum of the parts. It might precisely be in this immeasurable added value that the key to ‘truth’ resides.

On 28 November performances and lectures will be presented in De Hallen
Haarlem in connection with this exhibition. For further information about
them go to www.dehallenhaarlem.nl

poses the question of what precisely their status is: that of an
object conceived in advance, or an accidental form or extension? This doubt about status is present at another level in the
work of Christina Mackie (Oxford, 1956), which investigates the
space between two and three-dimensionality, and for which the
synthesis between sharply contrasting materials is important.
Finally, for Jennifer Tee (Arnhem, 1973) the suggestion of quasimystical functionality plays a fundamental role. Her works take
the form of autonomous sculptures with implicit references to
jewellery, clothing or architecture, but at the same time they
appear to play a higher, more elusive register.

