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Hoewel tegendraadsheid in de beeldende kunst van oudsher 
alomtegenwoordig is, kan Cady Noland (Washington DC, 1956) 
met recht een van de uitzonderlijke enfants terribles van de afge
lopen decennia worden genoemd. Met eigenzinnige sculp turen 
en installaties liet ze vanaf de jaren ’80 een zeer maatschappij
kritische stem klinken, waarvan echo’s nog altijd hoorbaar zijn. 
In haar werk onderzoekt ze sarcastisch thema’s als geweld, poli
tieke machtsstructuren, de rol van de media en de verafgoding 
van publieke personen in de Amerikaanse samen leving – thema’s 
die nog verrassend actueel aandoen. Dan trekt ze zich eind jaren 
’90 definitief terug uit woede over de commercialisering van de 
kunstmarkt. Een solotentoonstelling van Cady Noland was in 
Nederland slechts éénmaal eerder te zien, in Museum Boijmans 
Van Beuningen in 1995. In De Hallen Haarlem is nu een bloem
lezing te zien van haar werk tussen ’89 en ’95. 
 Noland, dochter van Color Fieldschilder Kenneth Noland, 
groeide op in Amerika in het onrustige maatschappelijke klimaat 
van de late jaren ’70. Kunstenaars als Cindy Sherman, Richard 
Prince, Sherrie Levine en Barbara Kruger uitten kritiek op be
staande machtsstructuren, consumentisme en de toenemende 
invloed van massamedia. Met een beeldtaal gebaseerd op de 
codes van reclame en de massacultuur wilden ze deze institu
tionele, door mannen gedomineerde structuren als probleem 
identificeren en becommentariëren. 
 Het werk van Cady Noland gaat een heel directe confrontatie 
met de toeschouwer aan. De tentoongestelde werken zitten vol 
referenties aan alledaagse fenomenen die Noland snerend be
kritiseert. Veelvuldig haalt zij de uitwassen van de massamedia 
aan. Zo is het in de bizarre, sensatiebeluste dynamiek van de 
Amerikaanse media mogelijk dat een crimineel een heldenstatus 
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Cady Noland Not Yet Titled (Bald Manson Girls Sit-In Demonstration), 199394,  
152.4 x 183.5 x 14.6 cm, zeefdruk op aluminium / silkscreen on aluminum
Courtesy Sammlung Goetz, foto / photo: Raimund Koch, New York
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Alle confronterende effecten van de werken, zoals de spiegeling 
in het gladde oppervlak van de werken, zijn nauwkeurig door 
Noland opgezet. Hierdoor wordt de bezoeker uit de comforta
bele positie van passant getrokken, en betrokken in de dynamiek 
van haar werk. 
 Ook in het huidige politieke tijdsgewricht in Nederland, waar
in veiligheid en geweld actuele thema’s zijn, blijken Nolands 
artistieke beschouwingen op deze maatschappelijke structuren 
opnieuw zeer relevant. Zij heeft op die manier ook buiten haar 
eigen context nog steeds invloed. Zowel haar kritische reflectie 
op de macht van de massamedia, als haar vormentaal en mate
riaalgebruik blijven voor veel jonge kunstenaars inspirerend. 

Although artists with a mind of their own have been ubiquitous 
in the visual arts for as long as they have existed, Cady Noland 
(b. Washington DC, 1956) can rightly be called one of the most 
exceptional enfants terribles of the last decades. In the 1980s 
and ‘90s her idiosyncratic sculptures and installations were a 
deeply socially engaged voice, echoes of which can still be 
heard. In her work she sarcastically investigated themes such  
as violence, political power structures, the role of the media  
and the idolatry surrounding public figures in American society 
– themes that are still surprisingly relevant today. Then in the  
late 1990s she withdrew permanently from the art scene out of 
anger over the commercialisation of the art market. Only once 
before has a solo exhibition by Cady Noland been seen in the 
Netherlands, in Boijmans Van Beuningen Museum in 1995.  
A collection of her work from between 1989 and 1995 is now  
on view in De Hallen Haarlem. 
 Noland, daughter of the Color Field painter Kenneth Noland, 
grew up in America in the turbulent social climate of the late 
1970s. Artists like Cindy Sherman, Richard Prince, Sherrie Levine 
and Barbara Kruger voiced criticisms of existing power struc
tures, consumerism and the rising influence of the mass media. 
Using a visual language based on the codes of advertising and 
mass culture they sought to identify these institutional, male
dominated structures as the problem, and comment on them. 
 Cady Noland’s work engages in a very direct confrontation 
with the viewer. The works exhibited are full of references to 
everyday phenomena that Noland tauntingly critiques. She fre
quently cites the excrescences of the mass media. For instance, 

verwerft, en een oprechte politicus wordt verguisd. De macht 
van tabloids en media lijkt – als in een moderne western – zo 
onomstotelijk als het recht van de sterkste. Een uitgesproken 
voorbeeld hiervan is het werk ‘Not Yet Titled (Bald Manson  
Girls SitIn Demonstration)’ (1993’94). Hierin is de weerslag  
van de cultus rondom seriemoordenaar Charles Manson  
verontrustend verbeeld. Ook is een persfoto te zien van de  
veelbesproken voormalige ‘First Lady’ Betty Ford, die vele  
taboes doorbrak op het gebied van seksualiteit, maar door  
de publieke druk kampte met chronische verslavingen (‘Betty 
Ford’, 1995). Als decorstukken zijn cut-outs van deze en andere 
op aluminium gezeefdrukte foto’s in de ruimte geplaatst. 
 Schijnbaar slordig samengebrachte materialen en readymades 
kenmerken andere werken in de tentoonstelling. In alle gebruik
te materialen en technieken doorklinkt Nolands cynisme over  
de Amerikaanse machocultuur; zo zijn aluminium en metaal bij 
uitstek industriële, ‘mannelijke’ materialen. Ook de afzonderlijke 
objecten hebben binnen Nolands werk een diepere betekenis, 
waarmee ze de pijlers van de Amerikaanse cultuur wil illustre
ren. Zo verwijst de onnozelheid van een rubberen kip, onder
deel van de stalen constructie ‘Chicken Awning Frame’ (1990), 
naar vastgeroeste rituelen en consumentisme. 
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Cady Noland Eat Yer Fuckin Face Off!, 1990, zeefdruk op kunststof / silkscreen on plastic, 57,8 x 97 cm
Collectie / Collection Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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Rineke Dijkstra Nicky, Liverpool, England, January 19, 2009, inkjetprint, 96,4 x 75 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlijn en Galerie Marian Goodman, Parijs
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in the bizarre, sensationseeking dynamic of the American 
media it is possible that a criminal acquires the status of a hero, 
and an honest politician is vilified. As though in a modern 
Western, the power of the tabloids and media seems as in
controvertible as the law of the strongest. One clear example  
of this is the work ‘Not Yet Titled (Bald Manson Girls SitIn  
Demonstration)’ (199394). It depicts the alarming repercus
sions of the cult around the serial killer Charles Manson. Also 
on view is a press photo of ‘Betty Ford’, the muchdiscussed 
former ‘First Lady’; she broke through many taboos in the area 
of sexuality, but as a result of public pressures struggled with 
chronic addictions (‘Betty Ford’, 1995). Freestanding cutouts  
of these and other photographs, silkscreened on aluminium 
panels, are placed around the space.
 Apparently carelessly assembled materials and readymades 
characterise other works in the exhibition. Noland’s cynicism 
about the American macho culture resounds in all the mate 
rials and techniques used; for instance, aluminium and metal 
are preeminently industrial, ‘masculine’ materials. The sepa
rate objects which she used to illustrate the pillars of American  
cul ture also take on a deeper significance within Noland’s 
work. For instance, the naiveté of a rubber chicken, in the  
steel construction ‘Chicken Awning Frame’ (1990), refers to 
entrenched rituals and consumerism.
 All the confrontational effects of the works, such as the 
reflec tions in the shiny surfaces of the pieces, were carefully 
calculated by Noland. They pull visitors out of their comfort
able role as spectators, and involve them in the dynamic of  
her work.
 In the present political conjunction in the Netherlands, in 
which security and violence are vital themes, Noland’s artistic 
reflections on these social structures would seem to once  
again be very relevant. This gives her work continuing rele
vance and influence outside of her own time and context.  
Both her critical reflection on the power of mass media, and 
her formal language and use of materials remain an inspiration 
for many young artists. 
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Hoewel Rineke Dijkstra (Sittard, 1959) bekend is geworden als 
fotograaf, is de videocamera inmiddels niet meer weg te denken 
uit haar werk. Met ‘The Buzz Club/Mysteryworld’ (1996-’97) 
schetste ze een even krachtig als ontroerend beeld van de  
hedendaagse puber, door deze kortstondig te isoleren uit het 
dansgewoel in een discotheek. De kwetsbaarheid van deze  
jongeren, die zich dansend en drinkend voor de camera presen-
teren, komt in dit werk op een soms ongemakkelijke, maar  
altijd empathische manier aan de oppervlakte. Ook in Dijkstra’s 
beroemde portretseries van jongeren op het strand uit de  
periode 1992-’94 is dit thema aanwezig, en het is sindsdien als 
een rode draad door haar oeuvre blijven lopen. 
 Dijkstra’s nieuwste foto- en videoproject ‘The Krazy House’ 
bestaat uit een serie foto’s en een 4-kanaals videoprojectie  
van dansende adolescenten. Voor ‘The Krazy House’ is zij terug-
gekeerd naar Liverpool, waar ze bijna 15 jaar geleden ‘The Buzz 
Club’ maakte. In ‘The Krazy House’ staan opnieuw dansende 
jongeren centraal, en werpt de kunstenaar weer een blik op de 
lichaamstaal en kledingcodes van de jongerencultuur. Voor dit 
werk heeft Dijkstra echter een andere methode gehanteerd: 
waar ze bij ‘The Buzz Club’ de jongeren rechtstreeks vanaf de 
dansvloer voor haar camera kreeg, heeft Dijkstra ze voor dit 
project geportretteerd in een speciaal gebouwde fotostudio  
op de dansvloer van club ‘The Krazy House’. Buiten openings-
tijden liet zij de jongeren voor de camera dansen op hun  
favoriete muziek. De rauwe, directe energie van ‘The Buzz Club’ 
heeft hier plaatsgemaakt voor meer zelfbewuste performances,  
haarscherp vastgelegd tegen een neutrale witte achtergrond.  
Zo zien we beelden van een in zichzelf gekeerd, dromerig  
dansend meisje, maar ook de uitzinnige danspassen van een 
uiteindelijk schaapachtig grijnzende jongen. 
 In ‘The Krazy House’ wordt ingezoomd op sociale en culturele 
codes (kleding, beweging, uitdrukking) die de identiteit van 
adolescenten bepalen. Dijkstra laat zien hoezeer de mens een 
product is van de cultuur waarin hij opgroeit. Daarmee legt zij 
universeel geldende waarden bloot, zonder dat de kunstenaar 
de unieke, individuele aspecten van haar onderwerpen uit het 
oog verliest. 

Rineke Dijkstra The Krazy House, 2009 
4 kanaals HD video-installatie, 32 minuten / 4 channel HD video-installation, 32 minutes
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York

Although Rineke Dijkstra (b. Sittard, 1959) made her reputation 
as a photographer, today her work would be impossible to imag-
ine without recourse to the video camera. With ‘The Buzz Club/
Mysteryworld’ (1996-97) she sketched a picture of what it was 
to be an adolescent at the end of the 20th century, as touching 
as it was powerful, by briefly isolating them from the jostling of 
the dance floor in a discotheque. The vulnerability of these 
young people, who present themselves to the camera dancing 
and drinking, surfaces in this work in a sometimes uncomfort-
able, but always empathetic manner. This theme is also present 
in Dijkstra’s famous portrait series of young people on the 
beach, done in the years 1992-94, and since then has remained  
a thread that runs through all her oeuvre. 
 Dijkstra’s latest photo and video project, ‘The Krazy House’, 
consists of a series of photographs and a 4-channel video  
projection of dancing adolescents. For ‘The Krazy House’ she has 
returned to Liverpool, where she made ‘The Buzz Club’ nearly 
fifteen years ago. Dancing young people are once again central 
in ‘The Krazy House’, and the artist again casts her eye over the 
body language and dress codes of the youth culture. For this 
work however Dijkstra has employed a different method: where 
in ‘The Buzz Club’ she took the young people directly off the 



De Franse kunstenaar Pierre Leguillon (Nogent-sur-Marne, 
1969) verzamelde alle tijdschriften waarin foto’s van de 
Amerikaanse fotografe Diane Arbus in de jaren ’60 zijn 
gepubliceerd. De tentoonstelling ‘Pierre Leguillon features 
Diane Arbus: A Printed Retrospective, 1960-1971’ omvat 
de originele pagina’s uit bladen als Harper’s Bazaar,  
Esquire, Nova en The Sunday Times Magazine. Het is  
de eerste keer dat deze foto’s op deze manier bij elkaar  
zijn gebracht. ‘Pierre Leguillon features Diane Arbus:  
A Printed Retrospective, 1960-1971’ is in bruikleen van  
Kadist Art Foundation in Parijs, en was eerder te zien in  
o.a. het Moderna Museet in Malmö. 
 Diane Arbus (New York, 1923-1971) begon eind jaren 
’50 in New York aan een carrière als fotograaf, waarin  
ze een bonte stoet mensen haar lens zag passeren: van 
beroemdheden uit de Amerikaanse jetset tot outcasts in  
de marge van de samenleving. Het zijn voornamelijk haar 
directe, liefdevolle zwart-witportretten van de laatste  
categorie waarmee ze onsterfelijk is geworden. In 2003 
toonde De Hallen Haarlem reeds een selectie uit haar foto’s.
 ‘Pierre Leguillon features Diane Arbus: A Printed Retro-
spective, 1960-1971’ is niet alleen een prachtig overzicht 
van werk van Arbus binnen de sociaal-politieke context 
van de tijdschriften uit die periode, maar ook een expe-
rimentele benadering van het concept ‘retrospectieve  
tentoonstelling’ van de samensteller, kunstenaar/criticus/ 
curator Pierre Leguillon. Leguillon is geïnteresseerd in de 
manier waarop in onze door beelden overspoelde samen-
leving, afbeeldingen worden gereproduceerd, verspreid, 
verzameld, herschikt en geïnterpreteerd. Dit project laat 
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Rineke Dijkstra The Krazy House, 2009 
4 kanaals HD video-installatie, 32 minuten / 4 channel HD video-installation, 32 minutes
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York

dance floor in front of her camera, for this project she has done 
their portraits in a specially built photo studio on the dance floor 
of the Liverpool club ‘The Krazy House’. Outside opening hours 
she had the young people dance to their favourite music for the 
camera. The raw, direct energy of ‘The Buzz Club’ here makes 
way for more self-assertive performances, captured razor-sharp 
against a neutral white background. Thus we see images of an 
introverted, dreamy dancing girl, but also the exuberant dance 
routine of a boy who ends with a sheepish grin. 
  ‘The Krazy House’ zooms in on the social and cultural codes 
(clothing, movement, expressions) that define the identity of 
adolescents. Dijkstra reveals the degree to which people are 
products of the culture in which they grow up. In doing so she 
also exposes universal values, without losing sight of the unique, 
individual aspects of her subjects.
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zien hoe tijdschriften uit de jaren ’60 omgingen met foto-
grafie, en ook welke opvattingen er heersten over de rela-
tie tussen beeld en vormgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de 
ruime marges om de beelden heen tegenwoordig nergens 
meer te vinden – hier fungeren ze bijna als passe-partouts, 
die de foto’s op natuurlijke wijze kadreren. 
 Op een aantal plaatsen in de tentoonstelling heeft  
Leguillon teksten en foto’s van andere fotografen opgeno-
men, zoals van Walker Evans, Annie Leibovitz, Victor Burgin 
en Wolfgang Tillmans. Zo wordt een beeld gegeven van de 
weerslag van Arbus’ oeuvre op tijdgenoten en navolgers.

The French artist Pierre Leguillon (b. Nogent-sur-Marne, 
1969) collected all the periodicals in which photographs by 
the American photographer Diane Arbus were published  
in the 1960s. The exhibition ‘Pierre Leguillon features Diane 
Arbus: A Printed Retrospective, 1960-1971’ comprises the 
original pages from magazines such as Harper’s Bazaar, 
Esquire, Nova and The Sunday Times Magazine. It is the 
first time that these photographs have been brought toge-

ther in this way. ‘Pierre Leguillon features Diane Arbus: A  
Printed Retrospective, 1960-1971’ is on loan from the Kadist 
Art Foundation in Paris, and was previously exhibited at the 
Moderna Museet in Malmö. 
 Diane Arbus (New York, 1923–1971) began her career  
as a photographer in the late 1950s in New York. Over  
the years a colourful procession of people passed before 
her lens: from celebrities from the American jet set to out-
casts from the margins of society. It is particularly her  
warm, direct black and white portraits of the latter which 
have won her undying fame. De Hallen Haarlem previously 
showed a selection of her photographs in 2003.
 ‘Pierre Leguillon features Diane Arbus: A Printed Retro-
spective, 1960-1971’ is not only a marvellous survey of  
Arbus’s work within the social-political context of the  
periodicals from the period, but is also an experimental  
approach to the concept of a ‘retrospective exhibition’ by  
its organiser, the artist/critic/curator Pierre Leguillon.  
Leguillon is interested in the manner in which images are 
reproduced, distributed, collected, rearranged and inter-
preted in our image-drenched society. This project reveals 
how magazines from the 1960s dealt with photography, 
and also the prevailing ideas about the relation between 
image and design. For instance, there are spacious margins 
around the pictures which can not be found in magazine 
layout today; here they function almost as passe-partouts, 
which frame the photographs in a natural way. 
 At a number of points in the exhibition Leguillon has  
included texts and photos by other photographers such  
as Walker Evans, Annie Leibovitz, Victor Burgin and  
Wolfgang Tillmans. In this way he gives the viewer a  
picture of the impact that Arbus’s oeuvre had on her con- 
tem poraries and successors.
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Pierre Leguillon presenteert / presents Diane Arbus: a printed retrospective 1960-1971
Tentoonstellingsoverzicht / Exhibition view Kadist Art Foundation in Paris, 2008/2009
Foto / Photo: Aurélien Mole
Courtesy de kunstenaar / the artist, Kadist Art Foundation en / and Motive Gallery



Kimberly Clark Hooley, 2007, 1-kanaals videoprojectie met geluid / 
single screen video projection with sound
Collectie / Collection Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

Kimberly Clark (2006– ) is een Rotterdams kunstenaarstrio  
bestaande uit Iris van Dongen (1975), Josepha de Jong (1977)  
en Ellemieke Schoenmaker (1969). Het is vernoemd naar de toilet-
artikelenfabrikant en wil zich als collectief verzetten tegen de  
rust, ernst en ingetogenheid van het traditionele, individuele kun-
stenaarschap. Daarbij verruilen ze het atelier voor de vrijheid en 
on beperkte mogelijkheden van de openbare ruimte. Als rauzende 
lipstickhooligans maken zij in hun acties op een provocatieve  
manier gebruik van de clichés die bestaan rondom vrouwelijkheid; 
omkering van sekserolpatronen is hierin het centrale motief. 
 ‘Hooley’ (2007) is een aaneenschakeling van snapshots van  
de kunstenaars, gemaakt tijdens een stormtocht door nachtelijk 
Rotterdam. Op de maat van hardcore techno – een nog immer 
bloeiende subcultuur, die in de jaren ’90 vooral in Rotterdam  
opkwam – zien we de dames beurtelings in provocerende poses 
roken, klimmen en hun rebellie botvieren op de omgeving.
 De drie vrouwen gedragen zich nadrukkelijk niet volgens de  
sociaal geaccepteerde norm, maar zuipen, roken en slopen ‘als 
mannen’. Hiermee plaatsen zij zich in de feministische traditie 
waartoe kunstenaars als Sarah Lucas en Klara Liden behoren,  
van wie De Hallen Haarlem ook werk bezit.

 
Kimberly Clark (2006– ) is a Rotterdam artists’ collective com-
prised of Iris van Dongen (b. 1975), Josepha de Jong (b. 1977) and 
Ellemieke Schoenmaker (b. 1969). It is named after the toiletries 
manufacturer, and as a collective is devoted to resistance against 
the quiescence, earnestness and retiring character of the tradi-
tional, individual artist’s calling. As part of this effort they  
exchange the studio for the freedom and unlimited possibilities  
of public space. Like rough and tumble lipstick hooligans, in their 
actions they provocatively employ the clichés that exist around 
femininity; the reversal of gender-role patterns is its central motif. 

‘Hooley’ (2007) is a sequence of snapshots of the artists, made 
during a stormy trek through nocturnal Rotterdam. To the beat  
of hardcore techno – a still flourishing subculture which arose in 
the 1990s, chiefly in Rotterdam – we see the women by turns 
smoking in provocative poses, clambering about and giving rein  
to their rebellion on their surroundings.
 The three women emphatically do not conduct themselves  
according to the socially accepted norm, but drink, smoke and 
vandalise ‘like men’. In doing so, they place themselves in the  
feminist tradition to which artists like Sarah Lucas and Klara Liden 
belong – whose work is also in the collection of De Hallen Haarlem.

DE HALLEN HAARLEM

kAbINEt

DE HALLEN HAARLEM

kAbINEt

kIMbERLy 
cLARk HooLEy



gRotE MARkt 16, HAARLEM 
tEL 023 5115775

DINsDAg t/M zAtERDAg 
11.00–17.00 uur
zondag 12.00–17.00 uur
gEsLotEN oP EERstE kERstDAg
EN NIEuWjAARsDAg

avondopenstellingen 
donderdag 27/01, 20.00 uur

cADy NoLAND: AvoNDPRogRAMMA  
MEt bIjDRAgEN vAN kRIst 
gRuIjtHuIjsEN EN MARk kREMER

donderdag 17/02 20.00 uur

DIANE ARbus: EEN LEzINg DooR 
Merel BeM (Volkskrant)

donderdag 10/03 20.00 uur

INtERvIEW MEt RINEkE DIjkstRA 
DooR joycE RooDNAt

WWW.DEHALLENHAARLEM.NL
dehallen@dehallen.nl

Indien onbestelbaar, retour aan: postbus 3365 2001 DJ Haarlem

DE HALLEN HAARLEM 

De Hallen Haarlem is begunstigde van de BankGiro Loterij


