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‘It Rocks Us So Hard Ho Ho Ho 1.0’, 2002,
olieverf op doek / oil on canvas, 160 x 280 cm.
Courtesy Galerie Luis Campaña Keulen / Berlijn
/ Gallery Luis Campaña, Cologne/Berlin

verweyhal

De Hallen Haarlem presenteert de eerste Nederlandse solotentoonstelling van de Duitse kunstenaar Dirk Skreber
(Lübeck, 1961). Skreber brak internationaal door in de jaren
’90 met figuratieve schilderijen van een door rampspoed
getroffen wereld: overstroomde gebieden, wegzakkende
huizen, en op hol geslagen locomotieven.
Dirk Skreber heeft zich altijd kritisch opgesteld ten opzichte
van het medium schilderkunst. Naast het schilderen heeft
hij op verschillende manieren de relatie tussen het schilderij en de externe realiteit onderzocht. Zo bouwde hij, op
basis van motieven in zijn schilderijen, sculpturen of installaties in de tentoonstellingsruimte die de bewegingsvrijheid
van de kijker inperkten of diens idee van schaal beïn
vloedden. Ook heeft hij interesse in de sculpturale kwaliteiten van het tweedimensionale schilderij. Veel van zijn werken komen los van het platte vlak, door scherpe contrasten
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Gelijktijdig met de tentoonstelling in De Hallen is een verwante solopresentatie van Skreber te zien in Museum
Dhondt-Dhaenens in Deurle, België.
De Hallen Haarlem presents the first Dutch solo exhibition
by the German artist Dirk Skreber (Lübeck, 1961). Skreber
enjoyed his international breakthrough in the 1990s with
figurative paintings of a world struck by disaster: flooded
landscapes, subsiding homes and runaway trains.
Dirk Skreber has always adopted a critical attitude vis-à-vis
the medium of painting. Besides focusing on painting itself,
he has also used a variety of approaches to investigate the
relationship between the painting and the exterior reality.
Basing himself on themes apparent in his paintings,
Skreber has built sculptures and installations that would,
for instance, restrict the viewer’s freedom of movement or
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‘Ohne Titel (up side down boy you turn me 1.0)’,
2007, olieverf op doek / oil on canvas, 130 x 200 cm.
Privécollectie / Private collection.

De tentoonstelling van Dirk Skreber in de Vleeshal bestaat
uit tien werken uit de afgelopen jaren waarin autocrashes
en rondvliegende autowielen centraal staan. De kunstenaar is gefascineerd door de ambiguïteit van dergelijke
geweldserupties: ze zijn afschrikwekkend, maar bezitten tegelijkertijd een pervers soort aantrekkingskracht. Skrebers
schilderijen zijn hyperdynamisch en vol expliciet geweld,
maar ook van een adembenemende schoonheid. J.G.
Ballard’s beroemde roman ‘Crash’ (verfilmd door David
Cronenberg), die de monumentale gewelddadigheid van
auto-ongelukken aan fysieke opwinding koppelt, wordt in
deze voorstellingen nadrukkelijk in herinnering gebracht.

‘Killer Wheels 2.0’, 2007, olieverf op bedrukt vinyl / oil
on printed vinyl, 120 x 180 cm. Privécollectie Frankfurt /
Private collection Frankfurt.

tussen dik en dun aangebrachte verf, of zoals in zijn ‘Superhero’ serie, door een dikke synthetische schuimlaag op het
schildersdoek te zetten en vervolgens delen ervan weg te
snijden. Skreber heeft ook altijd de relatie tussen schilderkunst en de opgepoetste beeldtaal van de reclamewereld
verkend. Terwijl zijn onderwerpen duidelijk verwijzen naar
de realiteit en zijn ontleend aan nieuwsbronnen op het internet, speelt hij met de hedendaagse voorkeur voor oppervlakkige, glossy beelden in de reclamefotografie. Met
deze elementen ontwikkelt hij een verleidelijke, maar ook
angstaanjagende en verwarrende beeldtaal.

affect his/her sense of scale. In addition, the artist is interested in the sculptural qualities of the two-dimensional
painting. Many of his works break free of the flat plane, by
means of sharp contrasts between thickly and thinly applied paint or, as in his ‘Superhero’ series, a thick layer of
synthetic foam on the canvas, which is subsequently cut
away. Furthermore, Skreber has always explored the relation between painting and the smoothed-out language of
advertising. While his subject matter is typically pertaining
DE HALLEN HAARLEM

Vleeshal beneden / ground floor

to the world outside and drawn from news sources found
on the internet, he plays with the glossy surface fetishism of
advertising photography. With these elements he creates
an ominous and confusing visual vocabulary.

A related solo presentation by Skreber in Museum Dhondt
-Dhaenens in Deurle, Belgium will run simultaneously with
the exhibition in De Hallen.

‘Destiny Manifesto’, 2007, collage (animatiebeeld) /
collage (animation sheet). Courtesy Galerie Diana
Stigter / Gallery Diana Stigter.

Dirk Skreber’s exhibition in the Vleeshal comprises ten
works made in recent years that have car crashes and flying car wheels as their central theme. The artist is fascinated
by the ambiguity of such outbursts of violence: while horrific, they simultaneously exert a kind of perverse attraction. Skreber’s paintings are hyper-dynamic and full of
explicit violence, but also breathtakingly beautiful. J.G.
Ballard’s famous novel ‘Crash’ (filmed by David Cronenberg), which links the monumental violence of car crashes
to physical excitement, is emphatically called to mind in
these images.

De caleidoscopische animatiefilms van Martha Colburn
(Pennsylvania, 1971) zijn de afgelopen jaren complexer én
politieker geworden, zo lijkt het. De kunstenaar begon haar
carrière halverwege de jaren ’90 met het beeldje voor
beeldje bewerken en monteren van gevonden Super8-mate
riaal. Zo creëerde ze een volstrekt eigen idioom vol verwijzingen naar de Amerikaanse popcultuur van de jaren ’60 en
’70, waarin televisieshows, pin-ups, skeletten en Dracula
elkaar in een wervelende, psychedelische beeldenstroom
tegenkwamen. Sinds Colburns verblijf in Europa zijn haar
films narratiever geworden, en de speelse kritiek op de
Amerikaanse samenleving steeds scherper. Ze woonde vijf
jaar in Amsterdam en volgde daar tot 2002 het Rijks
akademieprogramma. Momenteel woont ze in New York.
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‘Myth Labs’, 2008, collage (animatiebeeld) / collage (animation
sheet). Courtesy Galerie Diana Stigter / Gallery Diana Stigter.

De tentoonstelling in de Verweyhal combineert het werk dat
het museum recentelijk van Colburn aankocht, ‘Myth Labs’
(2008), met de collages die hiervoor de basis vormen, alsook met een aantal andere recente films. De openingsscène
van ‘Myth Labs’ is typerend voor de associatieve en metaforische werkwijze van de kunstenaar: we zien een bootlading
pelgrims aan land komen in Amerika, waar ze de inheemse
bevolking proberen te bekeren. Uit hun bijbels vallen echter zakjes ‘crystal meth’, de drug die in deze film de
Indianen, en uiteindelijk de rest van de Amerikaanse samenleving, te gronde zal richten. Colburn werpt een absurde
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‘Triumph of the Wild’, 2008, studio-opname / studio shot. Courtesy Galerie Diana
Stigter / Gallery Diana Stigter.

Martha Colburn zoekt binnen haar artistieke praktijk actief
naar samenwerking met muzikanten en dichters. De opmerkelijke soundtracks van Colburns films zijn meestal in één
take live bij de films opgenomen. Voor deze soundtracks
werkt ze steevast samen met muzikanten uit de experimentele en underground-scene, zoals Jad Fair of Hilary Jeffery.
Omgekeerd is zijzelf actief als filmmaker voor muzikanten
– zo maakte ze een videoclip voor bands als Deerhoof
(‘Wrong Time Capsule’, 2005) en een animatiesegment
voor de film ‘The Devil and Daniel Johnston’ (2005).

blik op een vrij serieus onderwerp, dat in haar handen ook
speels en grappig wordt: de bewegingen van de karakters
zijn door de stop-motiontechniek harkerig, het geweld en
het bloed zijn uitvergroot, en er zit een eigenaardige spanning tussen het gevonden (tijdschriftfoto’s, kunsthistorische illustraties) en zelf gemaakte beeldmateriaal.

In recent years, the kaleidoscopic animation films of Martha
Colburn (Pennsylvania, 1971) seem to have become more
complex and political. The artist started her career in the
mid-1990s manipulating and editing found Super 8 material, image by image. This allowed her to create an idiom
truly her own, full of references to the American pop culture of the 1960s and ’70s, in which television shows, pin
ups, skeletons and Dracula crossed paths in a whirling,
psychedelic stream of images. Since Colburn’s stay in
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Europe, her films have become more narrative and their
playful critique of American society has become increasingly acerbic. The artist lived in Amsterdam for five years,
where she also attended the programme at the Rijksakademie.
Currently she lives in New York.

The exhibition in the Verweyhal combines a work by Colburn
recently acquired by the museum, ‘Myth Labs’ (2008), with
collages which serve as its foundation, and with a number of
her other recent films. The opening scene of ‘Myth Labs’ is
typical for the artist’s associative-metaphorical approach:
we see a boat-full of pilgrims setting foot ashore in America,
after which they attempt to convert the native population.
However, bags of crystal meth drop out of their bibles, the
drug that in this film spells the ruin of the Native Americans,
and ultimately the rest of American society. Colburn paints
an absurd portrait of a serious subject, which in the artist’s
hands also becomes whimsical and humorous: the personages’ movements are comically stiff in their stop motion animation, the violence and blood have been blown up out of
proportion to comic effect, and there’s an idiosyncratic tension between found (art historical illustrations, magazine
cutouts, etcetera), and self-produced imagery.
Op 6 december is er in het Patronaat café om 22:00 een screening van
Martha Colburns films met live soundtracks. Toegang gratis.
On 6 December, 10 p.m. there is a screening of Martha Colburns films with live
soundtracks at the Patronaat café. Free admission.
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‘Moon’s Eyes, Brighton’, 2007, foto / photograph. Courtesy Juergen Teller & Lehmann Maupin Gallery.

Colburn actively seeks out opportunities for collaboration
with musicians and poets in her artistic practice. The remarkable soundtracks of Colburn’s films are usually recorded in a single take. The artist consistently teams up with
musicians from the experimental and underground scenes –
people like Jad Fair or Hilary Jeffery – for these soundtracks. She in turn also works as a filmmaker for musicians
– making a video clip for the band ‘Deerhoof’ (‘Wrong Time
Capsule’, 2005) for instance, or an animation sequence for
the film ‘The Devil and Daniel Johnston (2005)’.
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De invloedrijke Duitse fotograaf Juergen Teller werd in
1964 geboren in Erlangen en woont en werkt in Londen.
Zijn werk wordt regelmatig gepubliceerd in internationale
tijdschriften als i-D, Purple en W Magazine, en hij maakt
campagnes voor modehuizen en ontwerpers als Marc
Jacobs, Yves Saint Laurent en Vivienne Westwood. Daar-

naast heeft hij vele monografieën geproduceerd en publiceert hij bij Steidl dit jaar vier nieuwe boeken.

‘Mariacarla, Rome’, 2008, foto / photograph. Courtesy Juergen Teller & Lehmann Maupin Gallery.

Tellers werk in boeken, tijdschriften of tentoonstellingen
wordt gekenmerkt door zijn weigering onderscheid te
maken tussen de commerciële modefotografie en zijn
autobiografisch getinte vrije werk.
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In 2003 vond in De Hallen de tentoonstelling ‘Märchenstüberl’
plaats, een grote reeks privé-foto’s die ingaat op de wortels en overleveringen van hem en zijn familie. Voor zijn
tweede tentoonstelling in De Hallen, getiteld ‘Teller’ keert
hij terug naar de locatie van ‘Märchenstüberl’ en presenteert hij een nieuwe serie: foto’s van het Braziliaanse model
Raquel Zimmerman in zijn ouderlijk huis in Duitsland.
Gefotografeerd in onnatuurlijke poses, omringd door zijn
moeder en zijn oom contrasteert haar schoonheid scherp
met het kitscherige interieur, wekt ze een gevoel van onderdrukking en claustrofobie op, terwijl ze tegelijkertijd
een magische en etherische sfeer uitstraalt. Terwijl hij als
een verhalenverteller zijn beelden benadert, presenteert
Teller een serie ongebruikelijke situaties en hedendaagse
versies van het ‘vanitas’ thema.
Schoonheid en verval domineren andere onderdelen van
deze tentoonstelling, waaronder foto’s van dode honden
in India en van het jonge model Lily Cole in het dorre landschap van het Griekse eiland Hydra. Het contrast tussen extreme onttakeling en het besef van schoonheid komt soms
via Tellers lens onrustbarend dichtbij.
Influential German photographer Juergen Teller was
born in Erlangen in 1964 and lives and works in London.
His editorial work is regularly published in international
magazines like i-D, Purple and W Magazine and he shoots
campaigns for fashion houses and designers like Marc
Jacobs, Yves Saint Laurent and Vivienne Westwood. He
has also produced numerous monographs and is publishing four new books with Steidl in the new year.
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Teller’s work, in books, magazines or exhibitions, is
marked by his refusal to separate the commercial fashion pictures and his mostly autobiographical un-commissioned images.

Beauty and decay run through other sections of this exhibition including pictures of dog carcasses in India and
young model Lily Cole amongst the arid landscape of the
Greek island of Hydra. The contrast between extreme
deterioration and the notion of beauty become occasionally disturbingly close through Juergen’s lens.

‘Puentenansa, in het appartement, slaapkamer, Juan kust boek’, 2008, uit:
We would come to doubt everything. And almost everyone would come
to doubt. Courtesy Wytske van Keulen.

In 2003, De Hallen presented ‘Märchenstüberl’, an extensive body of personal photography that explores his and
his family’s roots and reminiscences.
For his second exhibition at De Hallen, entitled ‘Teller’,
Juergen revisits the location of ‘Märchenstüberl’ and
unveils a new body of work – a series of pictures of Brazilian model, Raquel Zimmerman in his parental home in
Germany. Photographed in a variety of unnatural poses,
surrounded by family members, her beauty contrasts
sharply with the kitsch interior and evokes a feeling of
repressiveness and claustrophobia, whilst also revealing a magical, ethereal atmosphere throughout. Employing a story-telling approach to the images, Teller presents
a series of peculiar situations and contemporary interpretations of the ‘vanitas’ theme.

Naar aanleiding van de publicatie ‘We would come to doubt
everything. And almost everyone would come to doubt’ van
Wytske van Keulen (1982, Bergen op Zoom) heeft de fotografe in het Paviljoen een installatie samengesteld.
‘We would come to doubt everything...’ is een documentair
fotoproject over Juan (Jan), een Brabantse tandarts die dertig
jaar geleden huis en haard verliet voor een nieuw bestaan in
het afgelegen bergdorpje San Sebastian de Garabandal in
Spanje. Juan de la Torre leeft als een kluizenaar en wijdt zich
aan ‘levensstudie’ aan de hand van boeken over religie, alternatieve filosofieën, geschiedvervalsing en complottheorieën.
Van Keulen bezocht Juan en maakte foto’s van zowel het ruige,
romantische berglandschap rondom Garabandal, als Juans
dagelijkse leven. Door omtrekkende bewegingen te maken,

DE HALLEN HAARLEM

Juergen Teller

DE HALLEN HAARLEM

Pavil joen

‘Onderweg richting Potes’, 2008, uit: We would come to doubt
everything. And almost everyone would come to doubt. Courtesy
Wytske van Keulen.

openingen te laten in de beeldsequentie en hier en daar bestaand archiefmateriaal aan haar foto’s toe te voegen, creëert
de fotografe een portret van een mysterieuze figuur. Van Keulen rekt de grenzen van het documentaire genre op, en doet
nadrukkelijk een beroep op de verbeelding van de kijker.
Voor de installatie in het Paviljoen zijn foto’s uit haar boek geselecteerd die nadrukkelijk een relatie aangaan met deze karakteristieke presentatieruimte. De grote vitrinekasten die er staan
worden als het ware verdubbeld door de getoonde foto’s van
de privé-bibliotheek van Juan de la Torre.
Het fotoboek ‘We would come to doubt everything. And almost everyone would come to doubt’ verschijnt gelijktijdig met
de tentoonstelling. Het boek telt 328 pagina’s, met een kort
verhaal van Nickel van Duijvenboden. Tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar voor 25 euro.

The documentary photo project ‘We would come to doubt
everything...’ deals with Juan (Jan), a Brabant dentist who
thirty years ago left everything behind to start a new life in the
remote mountain village of San Sebastian de Garabandal in
Spain. Juan de la Torre leads the life of a hermit and has devoted himself to the ‘study of life’, immersing himself in books
on religion, alternative philosophies, the falsification of history
and conspiracy theories.
Van Keulen visited Juan and took pictures of both the rugged,
romantic mountain landscape around Garabandal and Juan’s
daily life. By enveloping her subject, leaving openings in the
image sequence and occasionally adding existing archive
material to her photographs, the photographer is able to create a portrait of a mysterious figure. Van Keulen stretches the
limits of the documentary genre, and explicitly appeals to the
viewer’s imagination.
The series of photographs from her book selected for the installation in the Pavilion emphatically establish a relationship
with this characteristic presentation space. The large display
cases in the space are in a sense doubled by the photographs
shown of Juan de la Torre’s private library.
The photo book ‘We would come to doubt everything. And
almost everyone would come to doubt’ will be published in
tandem with the exhibition. The publication has 328 pages
and includes a short story by Nickel van Duijvenboden. The
book will be available throughout the period of the exhibition
for euro 25.

On the occasion of the publication ‘We would come to doubt
everything. And almost everyone would come to doubt’ by
Wytske van Keulen (1982, Bergen op Zoom), the photographer has assembled an installation in the Pavilion.
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George Moormann met de Best Verzorgde
Poëzie-uitgave van 2006 / George Moormann
with the Best Dutch Book Design of 2006.
Foto / photo: De Zingende Zaag Producties.

In De Hallen is ter gelegenheid van twintig jaar ‘De
Zingende Zaag’ (1989-2009) een tentoonstelling te zien van
alle tot nu toe verschenen uitgaven van deze in Haarlem
gevestigde uitgeverij. De 36 ‘Zingende Zaag’ uitgaven worden gekenmerkt door een gedurfde conceptuele vormgeving.
Elke ‘Zaag’ is een kunstwerk op zich, en er is geen vast
stramien. Voor elke uitgave wordt een thema of associatieve
invalshoek bepaald, die zowel richtlijn is voor de in opdracht geschreven gedichten als voor de vorm en opmaak. ‘De
Zaag’ kent hierdoor vele vermommingen, bijvoorbeeld als
onzichtbaar boek met op de voorkant een zakje grafietpoeder
om de gedichten en tekeningen zelf zichtbaar te maken
(‘Tabula Rasa’), als een nieuwe Kuifje (‘Verknipt en
Verstript’), als missaaltje (‘Godbetert!’) of in de vorm van
een gezelschapsspel (‘ZigZag’), waarmee de lezer zelf zijn
eigen gedichten schrijft.
Met ‘De Zingende Zaag’ brengt dichter en bedenker George
Moormann (1958) zijn opvatting in praktijk dat poëzie meer
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is dan een regel inkt op papier. Aan ‘De Zingende Zaag’ werk
te de afgelopen jaren niet alleen een keur aan bekende

Nederlandstalige dichters mee, maar ook ontwerpers en
beeldend kunstenaars als Thonik (buro voor visuele com
municatie), Anutosh, Sylvia B., Antoine Berghs, Susanne
Gertrud Kriemann, Serge Onnen, Esther Polak, Jennifer C.
Protas, Joost Swarte, Aline Thomassen en Luuk Wilmering. De
edities zijn meerdere malen bekroond of genomineerd (‘Het
Best Verzorgde Boek’ van de CPNB, de Rotterdamse Designprijs,
‘Mooi Marginaal’) en getoond in het Stedelijk Museum CS.
In celebration of the twentieth anniversary of ‘De Zingende
Zaag’ (1989-2009), De Hallen will be presenting an exhibition of all the editions published up to date by this Haarlembased publisher. The 36 ‘Zingende Zaag’ publications are
characterised by adventurous conceptual designs. Every
‘Zaag’ is a piece of art in itself, and there is no established pattern. Each new publication is graced by a new theme
or associative perspective, which serves as a guideline for
both the commissioned poems and the publication’s format and
lay-out. As a result, ‘De Zaag’ comes in a multitude of
guises, in the form of an invisible book for instance with a
sachet of graphite powder fixed to the front, enabling you
to make the poems and drawings visible yourself (‘Tabula
Rasa’), a new Tintin album (‘Verknipt en Verstript’),
a missal (‘Godbetert!’) or in the shape of a party game
(‘ZigZag’) that allows the reader to write his own poems.
With ‘De Zingende Zaag’, poet and project author George
Moormann (1958) has put his idea to practice that poetry
involves more than just a line of ink on paper. Over the years,
‘De Zingende Zaag’ has not only had a range of well-known
Dutch-language poets as collaborators, but also designers
and visual artists like Thonik (studio for visual communication), Anutosh, Sylvia B., Antoine Berghs, Susanne Gertrud
Kriemann, Serge Onnen, Esther Polak, Jennifer C. Protas,
Joost Swarte, Aline Thomassen and Luuk Wilmering. Its editions have received multiple awards or nominations (CPNB’s
‘Best Dutch Book Design’, the Rotterdam Design Award, ‘Mooi
Marginaal’) and are exhibited at Stedelijk Museum CS.
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DE HALLEN HAARLEM
GROTE MARKT 16, HAARLEM
TEL: 023 5115775
WWW.DEHALLENhaarlem.nl
DEHALLEN@HAARLEM.nl
DI T/M ZA: 11 – 17 UUR
ZON- EN FEESTDAGEN: 12 – 17 UUR
TUE – SAT: 11 – 5 PM
SUN- AND HOLIDAYS: 12 – 5 PM
VOLWASSENEN: 5,00 eur
GROEPEN PP: 3,50 eur
19 t/m 24 jaar: 2,50 eur
JEUGD T/M 18 JAAR,
MUSEUMKAART,
VERENIGING VAN VRIENDEN,
VERENIGING REMBRANDT:
GRATIS
ADULTS: 5,00 EUR
GROUPS PP: 3,50 EUR
19 – 24 years: 2,50 EUR
< 18 YEARS: FREE

