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In het werk van Daniel Roth (Schramberg, 1969) draait 
alles om tegenstellingen. Zijn instal la ties van 
teke ningen, foto’s en sculpturen kenmerken zich door 
radicaal tegengestelde uitgangspunten: binnen en 
buiten, feit en fictie, natuurlijk en kunstmatig, 
structuur en chaos. Vaak combineert Roth verschil
lende media tot een soort gefragmenteerde puzzel 
waarin zich een associatieve verhaallijn afspeelt 
vol suggestieve verwijzingen. De ingre diënten voor 
dit verhaal zijn soms auto bio grafisch en verwijzen 
naar plekken die de kunstenaar goed kent; in 
‘Glaswaldsee’ is dat bijvoorbeeld het meer in het 
Zwarte Woud, zijn geboortestreek. Soms ook worden  
de narratieve elementen ingegeven door de context 
van de tentoonstellingslocatie  in dit geval de 
zalen van de Verweyhal. 
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‘Glaswaldsee’, detail, 2004
Glasvezel sculptuur / Fiberglass sculpture
220 x 190 x 15 cm. Courtesy MeyerRiegger

DANIEL 
ROTH 

NAVID
NUUR 

NAVID
NUUR 

JAKUP 
FERRI

pAVILJOEN



DE HALLEN HAARLEM   20 MRT – 06 JUN 2010

karak ter, zich steeds verder ontwikkelt naar spaar
zame, autonome beelden waarin de relatie tussen het 
menselijk lichaam en het landschap centraal staat. 

—
Avondopenstelling in het kader van de tentoonstel
ling van Daniel Roth op donderdag 6 mei, aanvang 
20.00 uur.

—
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met 
steun van het GoetheInstitut Amsterdam.
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De sterk verhalende kant in het werk van Roth, met 
verwijzingen naar romangenres als science   fiction 
alsook naar schrijvers van ‘existentialistische 
wandelingen’ als W.G. Sebald en Robert Walser, komt 
in het bijzonder tot uitdrukking in het sleu telwerk 
‘Glaswaldsee’ uit 2004. Deze installatie is samen  
ge steld uit een bak gevuld met zwarte vloei stof, een 
wandelstok en tekeningen en foto’s van bestaande  
en fictieve locaties. De installatie verhaalt over 
een fictief bouwwerk op de bodem van de Glaswaldsee, 
van waaruit een netwerk zich vertakt naar het Tora 
Boragebergte, de hut van de Unabomber in de bossen 
van Montana, en verschillende locaties in Japan. 

Roth geeft een nogal onheilspellende visie op het 
onbedwingbare verlangen van de mens om zijn omgeving 
te manipuleren – maakbaarheid is een centraal thema 
in zijn oeuvre. In Roths universum zijn we ver weg 
ge dreven van onze oorspronkelijke relatie met de 
natuur, en hij schetst ons verschillende raadsel
achtige scenario’s waarin deze relatie kan worden 
geïntensiveerd. Het laten samenvallen van het men
selijk lichaam en het landschap is een belangrijk 
ingrediënt van zijn romantische verlangen, hetgeen 
in deze tentoonstelling in een reeks nieuwe sculp
turen en tekeningen wordt uitgewerkt.

In de grote ruimte van de Verweyhal wordt een groep 
sculpturen, tekeningen en een 16 mm film getoond. 
Hierin suggereert Roth het bestaan van een instituut 
onder de aardkorst, waar de aanwezigheid van een 
speciaal serum ervoor zorgt dat het menselijk lichaam 
zich langzaam transformeert tot landschap. De sculp
turale elementen, gemaakt uit hout, boom schors of 
juist synthetische materialen, worden gecombineerd 
met objecten die lijken op architec tonische schaal
modellen of fragmenten van moder  nis tisch meubilair, 
vervaardigd uit koud beton. De 16 mm zwartwit film
projectie geeft een asso cia tieve achtergrond waar
tegen de sculpturen betekenis krijgen. 

De tentoonstelling laat zien hoe zijn werk, dat  
zich aanvankelijk kenmerkte door een open verhalend 



  20 MAR – 06 JUN 2010DE HALLEN HAARLEM   20 MAR – 06 JUN 2010

In the large space of the Verweyhal, a new group of 
sculptures and drawings and a 16 mm film is presen
ted. Here, Roth suggests the existence of an insti 
tu tion beneath the crust of the earth, where the 
human body is slowly transformed into landscape by 
an enigmatic serum. Sculptural ele ments, made of 
wood or tree bark or on the contrary from synthetic 
materials, are combined with objects that resemble 
architectonic scale models or frag ments of modernist 
furniture, fabricated from cold concrete. The 16 mm 
black and white film projection provides an asso cia
tive background against which the sculptures take  
on meaning.

The exhibition reveals how his work, which was  
ini tially characterised by an open and associative 
quality, is increasingly developing toward frugal, 
autonomous images in which the relation between  
the human body and the landscape is central.

—
This exhibition was made possible with the financial 
support of the GoetheInstitut Amsterdam.

In the work of Daniel Roth (b. Schramberg, Germany, 
1969), everything revolves around opposites. His 
installations of drawings, photographs and sculp
tures are characterised by radically contrasting 
points of departure: inside and outside, fact and 
fiction, natural and artificial, structure and 
chaos. Often Roth combines different media into a 
sort of fragmented puzzle in which an associative 
storyline plays itself out, full of suggestive 
references. The ingredients for this story are 
sometimes autobiographical, referring to a place 
that the artist knows well; in ‘Glaswaldsee’, for 
instance, that is a lake in the Black Forest, the 
region where he was born. Sometimes the narrative 
elements are also prompted by the context of the 
location of the exhibition – in this case, the 
galleries of the Verweyhal.

The strongly narrative side of Roth’s work, with 
references to literary genres such as science 
fiction, as well as to writers of ‘existentialist 
ramblings’ such as W.G. Sebald and Robert Walser, is 
particularly expressed in his key work ‘Glaswaldsee’, 
from 2004. This installation is comprised of a tank 
filled with black liquid, a walking stick and dra
wings and photographs of existing and imaginary 
sites. The installation points towards an imaginary 
structure on the floor of the Glaswaldsee, from 
which an underground network branches out to the 
Tora Bora mountains, the Unabomber’s hideout in 
Montana, and several locations in Japan.

Roth offers a rather ominous view of man’s irrepres
sible desire to manipulate his environment; mallea
bility is a central theme in his work. In Roth’s 
universe we have drifted far from our original 
relation with nature, and he sketches various enig
matic scenarios for us by which this relation could 
be intensified. The convergence of the human body 
and the landscape, which is worked out in a series  
of new sculptures and drawings in this exhibition,  
is an important ingredient in his romantic yearning.

‘Dabob transformation Transport’,  
detail, 2009
Potlood op papier / Pencil on paper
Courtesy MeyerRiegger
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Deze solotentoonstelling van Navid Nuur (Teheran, 1976) 
laat de reikwijdte van zijn nog jonge oeuvre zien. Maak
plezier en poëzie zijn belangrijke ingrediënten in zijn 
werk– twee zaken die in de hedendaagse kunst lange tijd 
niet vanzelfsprekend zijn geweest. 

Kenmerkend voor de kunst van Navid Nuur is zijn verras sende 
materiaalkeuze. Zijn sculpturen, installaties en tekstwer
ken stellen het ‘aura’ van een bepaald materiaal centraal: 
bijvoorbeeld een sculptuur die is opgetrokken uit zachte 
blokken oasis of uit smeltende waterijsjes bestaat. Hoewel 
er steevast een vastomlijnd concept aan de basis van een 
werk ligt, wordt het maakproces bij hem toch sterk beïn
vloed door intuïtie en toeval. 

Taal is een terugkerend element. Vaak vormt een cryp tische 
oneliner het ‘leitmotiv’, waarbij de tekst een inhou delijke 
relatie aangaat met de vorm en het materiaal van het kunst
werk. Zo staat er op de etiketten van de frisdrank flesjes in 
het monumentale werk in de Vleeshal de tekst ‘Let Us Meet 
Inside You’. Dit is een verwijzing naar het contact dat de kun  
stenaar via het water, dat is getapt uit een kraan die vanuit 
zijn atelier naar dit museum is verhuisd, met de drinker 
maakt. En ‘Even A Single Spark Of Thought Can Turn Into A Life 
time Memory’ is als tekstregel in de muur van de Vlees hal zol 
der gestanst, zo klein dat het de bezoeker nauwelijks opvalt.

Een groot deel van de getoonde werken is speciaal voor de 
tentoonstelling gemaakt, waarbij de relatie met de archi
tec tuur van de ruimte steeds een belangrijk uitgangspunt 
vormt. Zo biedt de monumentale benedenverdieping van de 
Vleeshal plaats aan twee omvangrijke sculpturen, name lijk 
het eerdergenoemde ‘Let Us Meet Inside You’ dat is opgebouwd 
uit frisdrankkratten en een werk van brandende tlbuizen. 
Hiervoor heeft Navid Nuur de in de Vleeshal aanwezige ver
lichting uit de armaturen gehaald en tot een eigen licht
installatie gemaakt. Op de zolderverdie ping wordt juist de 
intimiteit van de ruimte weerspiegeld in een aantal klein
scha lige, lichtvoetige werken. 

NAVID
NUUR 

— THE VALUE
   OF VOID

‘Tentacle Thought nr: 4’, 2006  2008 
Tlbuizen, draad, montage set, opbergkist / 
light tubes. Variabele dimensie / 
dimensions variable. Installatiebeeld Buro 
Leeuwarden / installation view, Bureau 
Leeuwarden. Collectie / Collection Frans 
Hals Museum | De Hallen Haarlem
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This solo exhibition by Navid Nuur (b. Tehran, 1976) reveals 
the range of his still developing oeuvre. Poetry and the 
sheer pleasure of making things are important ingredients 
in his work – two things which have not been matterof
course elements in contemporary art for a long time.

Navid Nuur’s art is characterised by his surprising  
choi ces in materials. His sculptures, installations and 
text works have the ‘aura’ of a certain material at their 
core: for instance, sculptures constructed of soft blocks 
of Oasis polystyrene foam, or comprised of melting ice 
lollies. Although there is invariably a welldefined  
con cept as the basis of a work, for Nuur the process by 
which it is produced is still strongly influenced by 
intuition and chance.

Language is a recurring element. Often a cryptic ‘one 
liner’ is the leitmotif, the text entering into a sub
stantive relation with the form and material of the art
work. For instance, the text on the labels of the soft  
drink bottles in the monumental work of the same title 
in the Vleeshal reads ‘Let Us Meet Inside You’. This is a 
reference to the contact that the artist makes with the 
drinker, via the water that is drawn from a tap which was 
moved from his atelier to the museum. ‘Even A Single Spark 
Of Thought Can Turn Into A Lifetime Memory’ is punched into 
the wall of the Vleeshal loft as a line of text, so small 
that the visitor would hardly notice it.

A large proportion of the works shown have been made 
especially for this exhibition, so that the relation with 
the architecture of the space is constantly an important 
point of departure. For instance, the monu men tal lower 
storey of the Vleeshal affords the space for two large 
sculptures, namely ‘Let Us Meet Inside You’, mentioned 
above, which is constructed of soft drink crates, and a 
work of lit fluorescent tubes. For the latter Navid Nuur 
removed all the lamps in the Vleeshal from their fittings 
and turned them into a light instal lation of his own. On  
the other hand, the intimacy of the space in the attic 
storey is reflected in a number of lightfooted, small
scale works.

—
Bij de tentoonstelling verschijnt de rijk geïllustreerde 
catalogus The Value Of Void. De tentoonstelling en de 
catalogus zijn een samenwerking tussen De Hallen Haarlem, 
het S.M.A.K. in Gent en de Kunsthalle Fridericianum in 
Kassel. In de catalogus staan tekstbijdragen van Xander 
Karskens, Andrea Linnenkohl en Thibaut Verhoeven. Vorm—
geving: Remco van Bladel en Navid Nuur. De publicatie wordt 
uitgegeven en gedistribueerd door Onomatopee.

—
Werk van Navid Nuur was eerder in De Hallen Haarlem te  
zien in de groepstentoonstelling ‘The Knight’s Tour’ in  
2009, en zijn sculptuur ‘Tentacle Thought nr: 4’ (20062008)  
is permanent geïnstalleerd in het trappenhuis van De  
Hallen Haarlem.

—
Avondopenstelling: artist talk & boekpresentatie ‘The Value 
Of Void’ op donderdag 1 april, aanvang 20.00 uur. 

‘Preset’, 2003 2009
Courtesy: de kunstenaar / the artist. 
Foto / Photo: Cathleen Schuster,  
Marcel Dickhage
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—
A lavishly illustrated catalogue, The Value Of Void, 
has appeared to accompany this exhibition. The exhi
bi tion and catalogue are a collaboration between De 
Hallen Haarlem, S.M.A.K. in Ghent and the Kunsthalle 
Fridericianum in Kassel. The catalogue contains text 
contributions by Xander Karskens, Andrea Linnenkohl  
and Thibaut Verhoeven. The design is by Remco van  
Bladel and Navid Nuur. It is published and distributed  
by Onomatopee.

 —
Work by Navid Nuur was previously seen in De Hallen 
Haarlem in the group exhibition ‘The Knight’s Tour’  
in 2009, and his sculpture ‘Tentacle Thought nr: 4’  
(20062008) is permanently installed in the stairwell  
of De Hallen Haarlem.

JAKUP FERRI

De absurdistische tekeningen van Jakup Ferri 
(Prishtina, Kosovo, 1981) stellen uiteenlopende 
situaties centraal: ze gaan over alledaagse zaken, 
maar ook over de oorlog in de Balkan, de kunst  -
wereld of herinneringen uit zijn jeugd. 

Jakup Ferri studeerde aan de Rijksakademie in 
Amster dam, de stad waar hij vandaag de dag ook woont 
en werkt. Zijn schijnbaar naïeve tekeningen en schil -
derijen, alsook zijn absurdistische video’s val len 
op door hun eenvoud en directheid. In deze tentoon-
stelling zijn voornamelijk teke ningen te zien. 

Ferri’s tekeningen – waarin hij zichzelf regelmatig 
een rol toebedeelt – beschrijven in fijne, dunne 
lijnen verschillende situaties. Ze tonen veelal 
omstandigheden van mensen die vervreemd zijn ge-

— PAPER  
  vEgEtAblEs

Zonder titel, 2009 / Untitled 2009, 
Inkt en kleurpotlood op papier / 
Ink and coloured pencil on paper

‘Let us meet inside you’, 2005 – 2009, 
(installatiebeeld / installation view)
Courtesy: de kunstenaar / the artist.  
Foto / Photo: Cathleen Schuster en  
Marcel Dickhage
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raakt van hun omgeving. En meer nog spelen kwes ties 
als identiteit en de status van de buitenstaan  der in 
zijn oeuvre een hoofdrol. Soms raken zijn teke-
ningen de oorlog in de Balkan of bekriti seert hij 
het cynisme in de kunstwereld. Maar ook herinne-
ringen of indrukken uit zijn jeugd zijn regelmatig 
terugkerende onderwerpen. 

—
Ferri maakt deel uit van een jonge generatie kun-
stenaars die door internationale tentoonstel lingen 
en residentie programma’s in het buitenland een 
nomadisch bestaan leiden. Die gespletenheid van een 
onthecht leven, en de persoonlijke bele vingen die 
daarmee gepaard gaan, zien we ook vaak terug  
in het werk van Jakup Ferri.

—
Deze tentoonstelling sluit aan op de Stripdagen 
Haarlem 2010. Dit tweejaarlijks festival vindt 
plaats van 4 t/m 6 juni. www.stripdagenhaarlem.nl.

—
Avondopenstelling in het kader van de tentoonstel-
ling van Jakup Ferri op 3 juni, aanvang 20.00 uur.

The absurdist drawings of Jakup Ferri (b. Prishtina, 
1981) centre around diverse situations: they can  
be about everyday happenings, but also the Balkan 
War, the art world, or childhood memories.

Jakup Ferri studied at the Rijksakademie in 
Amsterdam, the city where he also lives and works. 
His apparently naive drawings and paintings, and 
his absurdist videos as well, are striking in their 
simplicity and immediacy. This exhibition focuses 
primarily on his drawings.

Ferri’s drawings – in which he regularly allocates a 
role for himself – portray various situations in 
thin, fine lines. They often show circumstances in 
which people are alienated from their surroun dings. 
Moreover, questions involving identity and the 
status of the outsider also play an important role 
in his oeuvre. Sometimes his drawings touch  
on the wars in the Balkans, or critique the cyni cism 
of the art world. But memories and impressions from 
his childhood are also regularly recurring 
subjects.

—
Ferri is part of a younger generation of artists who 
lead a nomadic existence, through internatio nal 
exhibitions and artist-in-residence programmes 
outside their homeland. The fragmentation of such a 
uprooted life, and the personal experiences which 
accompany such an existence, are also often to be 
seen in the work of Jakup Ferri.

—
This exhibition is scheduled in conjunction with the 
Haarlem Stripdagen, 2010. This biannual festi val of 
the comic strip takes place from 4 through 6 June. 
More information: www.stripdagenhaarlem.nl.
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