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De Britse kunstenaar Nathaniel Mellors (Doncaster, 1974) 
maakt installaties met bizarre sculpturen en satirische  
video’s waarin humor en taal centraal staan. Hij heeft de  
afgelopen jaren een experimentele praktijk ontwikkeld 
waarin video, sculptuur, performance, theater en critical 
writing samenkomen. Werk van Nathaniel Mellors was eerder 
in De Hallen Haarlem te zien in de Recente Aanwinsten  
tentoonstelling in 2009/2010. In 2008 kocht het museum 
zijn video-instal latie The Time Surgeon (2007) aan. Voor  
zijn huidige presentatie in De Hallen Haarlem maakte hij  
een omvangrijke nieuwe installatie, getiteld Ourhouse.
  In Ourhouse combineert Nathaniel Mellors sculpturale 
elementen met een videofeuilleton. Hierin wordt een wel-
gestelde Europese familie onverwachts geconfronteerd  
met een raadselachtige verschijning, ‘the Object’, die  
zich plotseling in hun landhuis manifesteert. Deze figuur 
lijkt een grote invloed te hebben op het gedrag van de  
personages. ’s Nachts eet hij bladzijden uit ideologische 
geschriften, die hij vervolgens weer uitspuugt. Hierdoor 
verandert de vaderfiguur ‘Daddy’ radicaal van een elitaire, 
liberaaldenkende man naar iemand die op zoek gaat naar 
collectieve idealen door zich, gekleed als ‘working class 
hero’, onder de arbeiders te begeven. De gedaantewisse-
lingen uiten zich in groteske en humoristische scènes,  
laverend tussen Samuel Beckett en Monty Python. Op ab-
surdistische en theatrale wijze behandelt de kunstenaar  
in Ourhouse onderwerpen als religie, ideologie en macht. 
 De twee centrale figuren in de video’s, ‘Daddy’ en  
‘the Object’, zijn door Mellors verbeeld in twee ‘animatro-
nic’-sculpturen. Dit zijn levensechte latex afgietsels van 
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Nathaniel Mellors Ourhouse, 2010 (video-installatie / video installation)
Courtesy de kunstenaar en / the artist and De Hallen Haarlem
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The British artist Nathaniel Mellors (b. Doncaster, 1974)  
produces installations with animatronic sculptures and  
satirical videos in which humour and language are central. 
In recent years he has developed an experimental practice 
which combines video, sculpture, performance, theatre  
and critical writing. Work by Nathaniel Mellors was previously  
to be seen in De Hallen Haarlem in the Recent Acquisitions 
exhibition in 2009/2010. In 2008, the museum acquired his 
video installation The Time Surgeon (2007). For his current 
presentation in De Hallen Haarlem he has made an extensive 
new installation entitled Ourhouse.

 
 In Ourhouse Nathaniel Mellors combines sculptural ele-
ments with narrative video. In the video series a wealthy 
European family are unexpectedly confronted with a mys-
terious manifestation, ‘the Object’, which suddenly appears 
in the living room of their country home. This figure seems  
to have a profound effect on the conduct of the characters. 
At night it eats pages from ideological texts, which it sub-
sequently spits out again. Owing to this, the father figure 
‘Daddy’ changes radically from an elitist with liberal econo-
mic convictions to someone who goes in search of collectivist 
ideals by mingling with the workers, clothed as a ‘working 
class hero’. The changes in the characters’ personalities  
give rise to grotesque and humorous scenes, bringing both 
Samuel Beckett and Monty Python to mind. In Ourhouse the 
artist handles subjects such as religion, ideology and power 
in an absurdist and theatrical manner. 

gezichten, die door middel van elektronica en software tot 
leven komen: The Object als boekenverslindende aanwezig-
heid, en de tweelingsculptuur Hippy Dialectics als beeld van 
de karakterontwikkeling van ‘Daddy’. 
 Belangrijke inspiratiebronnen voor de scènes in Ourhouse 
zijn de productietechnieken en het scriptschrijven van tv-
drama, soaps en comedy. Mellors gebruikt taal als middel om 
de toeschouwer een verhaal te vertellen, maar ook om deze 
op het verkeerde been te zetten. Met een opeenvolging van 
woordspelingen en gefragmenteerde, experimentele dialo-
gen laat hij zien hoe taal een wereld op zichzelf kan creë-
ren, maar tegelijkertijd tekortschiet in het faciliteren van 
menselijke communicatie. De manipulatieve eigenschappen 
van taal, en de relatie tussen woorden en de werkelijkheid 
zijn terugkerende thema’s bij Mellors.  

Avondopenstelling 
Beamclub met Nathaniel Mellors, 22 september, 20.00 uur, 
locatie: De Verdieping, Wibautstraat 127 Amsterdam.

Publicatie en tentoonstelling Mellors i.s.m. Onomatopee
Bij Ourhouse verschijnt de publicatie Book A / MEGACOLON / 
For and Against Language, waarin een selectie scripts van 
Mellors, en teksten van John C. Welchman en Mick Peter zijn 
opgenomen. Book A / MEGACOLON / For and Against Language 
wordt samengesteld door Xander Karskens, vormgegeven 
door Remco van Bladel en uitgegeven door Onomatopee. 
Adviesprijs: 30 euro. 
 Van 5 november t/m 19 december is in de Onomatopee  
projectruimte in Eindhoven een presentatie van  
Mellors’ werk te zien. Deze expositie kwam tot stand in  
samenwerking met De Hallen Haarlem. Meer informatie:  
www.onomatopee.net. 

Ourhouse werd mede mogelijk gemaakt door genereuze  
financiële ondersteuning van het Filmfonds en het Fonds 
voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.
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Nathaniel Mellors Ourhouse, 2010 (Video-installatie / video installation)
Courtesy de kunstenaar en / the artist and De Hallen Haarlem
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Mellors represents the two central figures in the videos, 
‘Daddy’ and ‘the Object’, through two animatronic sculp-
tures in the exhibition. These are lifelike latex casts of  
faces which are brought to life by means of electronics  
and software: The Object as a book-eating presence, and 
the twin sculpture Hippy Dialectics as the representation  
of Daddy’s character development. 
 Among the important sources of inspiration for the  
scenes in Ourhouse are the production techniques and 
script writing in TV drama, soaps and comedy. Mellors uses 
language as a means to tell a story to his viewers, but also  
to produce confusion and alienation. With a succession  
of plays on words and fragmented, experimental dialogues 
he reveals how language can create a world all by itself,  
and at the same time falls short in facilitating human  
communication. The manipulative qualities of language,  
and the relation between words and reality are recurrent 
themes in Mellors’ work. 

Evening event
Beamclub with Nathaniel Mellors, 22 September, 8 pm,  
location: De Verdieping, Wibautstraat 127 Amsterdam.

Publication
The publication Book A / MEGACOLON / For and Against  
Language is published alongside Ourhouse. It contains  
a selection of scripts by Nathaniel Mellors and texts by  
John C. Welchman and Mick Peter. Book A / MEGACOLON / 
For and Against Language is edited by Xander Karskens. 
Design: Remco van Bladel. Publisher: Onomatopee.  
RSP 30 euros. 
 From 5 November through 19 December Onomatopee  
presents Mellors’ work in its project space. This exhibition  
is organised in collaboration with De Hallen Haarlem.  
Further information: www.onomatopee.net.

Ourhouse was made possible by generous financial support 
from the Dutch Film Fund and the Netherlands Foundation  
for Visual Arts, Design and Architecture.
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In de internationale groepstentoonstelling Body/Space  
Mechanics staat de gecompliceerde relatie tussen het mense-
lijk lichaam en zijn omgeving centraal. Vier kunstenaars en één 
kunstenaarsduo geven in film- en videowerken hun visie op de 
menselijke identiteit en de gespannen verhouding tussen het 
individu en het collectief. De tentoonstelling is georganiseerd  
in het kader van het Madness & Arts Festival*, dat plaatsvindt  
in Haarlem van 24 september tot en met 3 oktober 2010. 
 In Body/Space Mechanics zetten kunstenaars het lichaam  
in als plek van conflict en verzet. Een plek waar heersende  
normen worden weerstaan, aangevallen en doorbroken. Dat 
gebeurt in performances waarin consequent grenzen worden 
opgezocht: de fysieke grenzen van het lichaam in de ruimte 
waarin het zich beweegt, maar ook de grenzen van sociale  
acceptatie en de dingen die we ‘normaal’ noemen. 

Julia Kouneski & Michelle Williams Gamaker Scaling Copan, 2009 
(digitale kleurenfoto / digital colour photo) © 2009 Julia Kouneski & Michelle Williams Gamaker

*  Het Madness & Arts Festival is een kunstenfestival 
waarin de relatie tussen kunst en gekte centraal 
staat. Na Toronto (2003) en Münster (2006) strijkt 
het festival dit jaar neer in Haarlem. www.maf3.nl
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In het werk van Charles Atlas en Kouneski/Williams Gamaker 
wordt het lichaam vooral ingezet om vooraf afgebakende  
grenzen te verkennen. De 8mm film Floor (1974) van Atlas  
toont een performer die een choreografie uitvoert op een houten 
vloer, met zijn lichaam de grenzen van het gefilmde kader af-
tastend: wat valt er binnen, en wat buiten het kader? 
 Ook Scaling Copan (2009) van het duo Kouneski/Williams 
Gamaker is een performanceregistratie, waarin de twee  
kunstenaars op handen en voeten over de balkons van het  
beroemde Copangebouw in São Paulo kruipen. Net zoals bij 
Atlas gaat het om een stelselmatige fysieke verkenning van  
een specifieke ruimte. In Scaling Copan stellen de performers 
zich ook nog bloot aan concreet gevaar: de afgrond is slechts 
centimeters weg, en dat geeft hun onderneming tevens een 
psychologische dimensie.
 Andere werken in de tentoonstelling hebben een meer ver-
halend en filmisch karakter, en roepen suspense en gevoelens 
van Unheimlichkeit op. In Romantic Delusions (2008) van  
Jesper Just zien we acteur Udo Kier, verkleed als transseksu-
eel, op een zwerftocht door Boekarest. Door middel van losjes 
gefilmde Super8-beelden, die straatscènes afwisselen met 
bespiedende close-ups en afstandshots van de acteur, wordt 
een claustrofobische wereld geschapen waarin langzaam naar 
een beklemmend-extatische climax wordt toegewerkt. 
 In het weelderige 1st Part Conditional (2004) van Markus 
Schinwald speelt vervreemding eveneens een belangrijke rol. 
De relatie tussen het lichaam en de voyeuristische blik van de 
Ander wordt hier in een betoverende choreografie verbeeld.  
De bewegingen van de hoofdpersoon lijken een heftige  
innerlijke strijd met de blik van de Ander uit te drukken.  
Waar Schinwalds hoofdpersoon zich in een complexe en pre-
cies gedanste serie bewegingen presenteert, zijn de apathische 
‘dansers’ in Aernout Miks Territorium (1999) zodanig in zich-
zelf gekeerd dat ze bijna meer object dan mens lijken. Ook in  
dit werk komt de moeizame relatie tussen de mens en zijn  
omgeving, tussen individu en collectief, tot uiting in gedrag  
dat botst met sociale conventies. Het menselijk lichaam wordt 
nadrukkelijk gebruikt om dit conflict zichtbaar te maken.

Avondopenstelling: artist talk door Julia Kouneski &  
Michelle Williams Gamaker, 30 september, 20.00 uur in  
De Hallen Haarlem.
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Jesper Just Romantic Delusions, 2008 (DVD, 8mm film, 10:25 min)
Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Miami & Paris 

Aernout Mik Territorium, 1999  (videostill van video-installatie / videostills from video installation)
Courtesy carlier | gebauer, Berlin
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The complicated relationship between the human body and its 
surroundings is central to the international group exhibition 
Body/Space Mechanics. In film and video works four artists and 
one artist duo present their vision of human identity and the 
fraught relation between the individual and the collective. The 
exhibition has been organised to accompany the Madness & 
Arts Festival*, which takes place in Haarlem from 24 September 
through 3 October, 2010. 
 In Body/Space Mechanics the artists employ the body as  
a locus of conflict and resistance, a place where prevailing 
norms are opposed, assailed and breached. That happens in 
performances which consistently seek out limits: the physical 
boundaries of the body in the space in which it moves, but also 
the limits of social acceptance and the things that we call ‘normal’. 
 In the work of Charles Atlas and Kouneski/Williams Gamaker 
the body is employed primarily to explore limits which have been 
defined in advance. The 8mm film Floor (1974) by Atlas shows a 
performer who carries out choreographed actions on a wooden 
floor, seeking out the boundaries of the frame of the film with his 
body: what falls within, and what falls outside the frame? 
 Scaling Copan (2009) by Kouneski/Williams Gamaker is also 
a recording of a performance, in which the two artists crawl over 
the balconies of the famous Copan Building in São Paulo on their 
hands and knees. Just as in the case of Atlas, what is important 
here is a systematic physical exploration of a specific space. In 
Scaling Copan the performers also expose themselves to con-
crete danger: the abyss is only centimetres away, and that also 
gives their undertaking a psychological dimension.
 Other works in the exhibition have a more narrative and  
cinematic character, and evoke suspense and a sense of  
Unheimlichkeit. In Romantic Delusions (2008) by Jesper Just 
we see the actor Udo Kier, dressed as a transsexual, wandering 
through Bucharest. The loosely filmed Super8 images, that 
alternate street scenes with scrutinising close-ups and distance 
shots of the actor, create a claustrophobic world which slowly 
moves toward an oppressive-ecstatic climax. 
 A sense of alienation likewise plays an important role in  
the lush 1st Part Conditional (2004) by Markus Schinwald.  
The relation between the body and the voyeuristic gaze of the  
Other is here visualised in an enthralling choreography. The  
movements of the central figure seem to express a fierce inner 
struggle with the gaze of the Other. 
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Markus Schinwald 1st Part Conditional, 2004 (DVD, 35mm film loop, 3 min)
Courtesy Georg Kargl Fine Arts, Vienna en /and Gio Marconi Gallery, Milan

* The Madness & Arts Festival is an art festival which 
focuses on the relation between art and madness. 
After Toronto (2003) and Münster (2006), this year 
the festival takes place in Haarlem. www.maf3.nl
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Where Schinwald’s central figure is presented in a complex and 
precisely danced series of movements, the apathetic ‘dancers’  
in Aernout Mik’s Territorium (1999) are so withdrawn that they 
almost seem to be objects rather than people. This work too ex-
presses the difficult relation between people and their surround-
ings, between the individual and the collective, in behaviour 
which collides with social conventions. The human body is ex-
plicitly used as a site where this conflict is made visible.

Evening event: artist talk by Julia Kouneski & Michelle Williams 
Gamaker, 30 September, 8 pm at De Hallen Haarlem.

De cartoonist Peter van Straaten (Arnhem, 1935) is dit 
jaar de winnaar van de Van Looyprijs  en krijgt daarmee 
een tentoonstelling in De Hallen Haarlem. Deze prijs 
wordt elke vijf jaar door de Jacobus van Looy Stichting 
uitgereikt aan een dubbeltalent: iemand die beeldende 
kunst en schrijven op een bijzondere wijze combineert. 
Op verzoek van Van Straaten begint zijn tentoonstelling 
niet met een keuze uit eigen werk, maar uit dat van  
Jacobus van Looy (Haarlem, 1855-1930).

Peter van Straaten
Winnaar van LooyPrijS 2010
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Charles Atlas Floor, 1974 (Super 8mm film transfer naar / to 16mm film)
Collectie  / collection De Hallen Haarlem © 
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Peter van Straaten heeft als gastconservator voor de  
Van Looypresentatie een keuze gemaakt uit de collectie 
tekeningen en schilderijen die het Frans Hals Museum /  
De Hallen Haarlem beheert. Voor schilder en schrijver  
Van Looy vormden de natuur en reizen grote inspiratie-
bronnen. Hij bezocht ondermeer Marokko, Spanje en  
Londen. In de tentoonstelling is een selectie te zien  
van zijn reistekeningen, evenals geschilderde land-
schappen, stillevens en portretten.
 Achterin de Vleeshal hangt het werk van Peter van 
Straaten zelf: een greep uit zijn omvangrijke oeuvre. 
Van Straaten is een zeer productief tekenaar die het 
liefst in thematische reeksen werkt. Naast cartoons  
voor kranten en tijdschriften maakt hij ook vrij werk, 
zoals erotische tekeningen. Zijn tekeningen en prenten 
worden gekarakteriseerd door de wat krasserige wijze van 
tekenen, waarbij arcering een belangrijke rol speelt. 
 Veelvuldig terugkerende onderwerpen zijn conflicten 
tussen generaties en tussen echtparen, situaties op  
het werk en overmatig drankgebruik. Het dagelijks leven 
in de hedendaagse maatschappij wordt door hem op een 
buitengewoon geestige, ironische maar gelijktijdig  
ook luchthartige manier op de korrel genomen. Feilloos 
weet hij met zijn sobere cartooneske tekenstijl en een 
raak geformuleerd zinnetje de vinger op de gevoelige 
plek te leggen.
 Na zijn opleiding aan het gymnasium studeerde Peter 
van Straaten aan de Kunstnijverheidsschool te  
Amsterdam. In 1958 begon hij bij Het Parool als repor-
tagetekenaar om vervolgens voor deze krant illustraties 
en politieke tekeningen te maken. Hoogtepunten in het 
oeuvre van Van Straaten waren de series ‘Vader & Zoon’ en 
‘Het dagelijks leven’, beide gepubliceerd in Het Parool. 
Een andere bekende serie is ‘Agnes’, een feuilleton over 
een vrijgevochten bijstandsmoeder, die lange tijd in 
Vrij Nederland verscheen. Het Rijksmuseum kocht onlangs 
vijftig van Van Straatens erotische tekeningen aan.

The cartoonist Peter van Straaten (b. Arnhem, 1935) is 
this year’s winner of the Van Looy Prize – and with it 
comes an exhibition in De Hallen Haarlem. This prize  

is awarded every five years by the Jacobus van Looy  
Foundation to a ‘double talent’: someone who combines  
the visual arts and writing in an exceptional manner. At 
Van Straaten’s request, his exhibition begins not with 
choices from his own work, but from work by Jacobus van 
Looy (Haarlem, 1855-1930).
 As a guest curator for the Van Looy presentation, Peter 
van Straaten has made a selection from the collection of 
drawings and paintings in the holdings of the Frans Hals 
Museum / De Hallen Haarlem. For the painter and writer  
Van Looy, nature and travel were great sources of inspi-
ration. Among the places he visited were Morocco, Spain 
and London. In the exhibition one can see an assortment 
of his travel sketches, as well as painted landscapes, 
still-lifes and portraits.
 At the back of the Vleeshal hangs the work of Peter van 
Straaten himself: a selection from his extensive oeuvre. 
Van Straaten is a very productive artist, who prefers to 
work in thematic series. In addition to cartoons for 
newspapers and magazines he also does autonomous work, 
such as erotic drawings. His drawings and prints are 
characterised by a somewhat scratchy style in which 
hatching plays an important role. 
 Among his frequently recurring subjects are the con-
flicts between generations and between married couples, 
situations at work and excessive alcohol consumption. He 
takes aim at everyday life in today’s society in an usually 
witty, ironic, but at the same time also light-hearted 
manner. With his sober cartoonist’s draughtsmanship and 
an aptly formulated caption, he is able to unerringly 
touch the sore spots of life.
 After graduating from grammar school Peter van Straaten 
studied at the Kunstnijverheidsschool at Amster dam. In 
1958 he started at Het Parool, doing drawings to accom-
pany news stories; later he did illustrations and politi-
cal cartoons for this paper. High points in Van Straaten’s 
oeuvre included the series ‘Father & Son’ and ‘Daily 
life’, both published in Het Parool. Another familiar  
series is ‘Agnes’, a serial about an easy-going welfare 
mother which appeared in Vrij Nederland for many years. 
The Rijksmuseum in Amsterdam recently purchased fifty  
of Van Straaten’s erotic drawings.
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Indien onbestelbaar, retour aan: 
postbus 3365 2001 DJ Haarlem

De hallen 
haarlem

adres

Grote Markt 16
HaarleM 
023 5115775 

openingstijden

dInsdaG t/M zaterdaG 
1100 –1700 uur
zondaG 1200 –1700 uur

avondopenstellingen  

wo 22 septeMber
de VerdIepInG,  
wIbautstraat 127 
aMsterdaM  
aanVanG 2000 uur
toeGanG 250 euro

do 30 septeMber
de Hallen HaarleM, 
aanVanG 2000 uur
toeGanG 5 euro

do 4 noVeMber
de Hallen HaarleM, 
aanVanG 2000 uur
toeGanG 5 euro

www.deHallen
HaarleM.nl

De Hallen Haarlem is begunstigde  
van de BankGiro Loterij


