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 * 
Josh Smith: Who Am I — Dit is de eerste Nederlandse solo
tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Josh 
Smith (1978). Hij groeide op in Tennessee, is opgeleid als 
graficus en was assistent van schilder Christopher Wool. 
Momenteel woont en werkt hij in New York. Smith geldt 
als aanstormend talent binnen de hedendaagse schilder
kunst. Zijn werk is sinds zijn eerste solotentoonstelling 
in 2003 in verscheidene musea te zien geweest, waar
onder MUMOK in Wenen, New Museum in New York en 
in het MoMA in New York dat tevens werk van hem heeft 
aangekocht.
 In deze tentoonstelling zijn nieuwe en recente ab
stracte schilderijen te zien alsmede een installatie, die hij 
speciaal voor De Hallen Haarlem heeft ingericht.
 Josh Smith speelt met thema’s als authenticiteit en 
auteurschap. Zijn werk appelleert aan de serialiteit van 
Andy Warhol; hij onderzoekt de reproduceerbaarheid van 
beelden en maakt uitbundige schilderijen in enorme se
ries. Daarbij maakt hij gebruik van een aantal vaste beeld
motieven. Zo heeft hij hele series abstracte schilderij
en gemaakt met als enig herkenbaar element zijn eigen 
naam. Het herhaaldelijk inzetten van dit beeldmotief roept 
vragen op over waarde, auteurschap en authenticiteit. De 
nonchalante wijze waarop zijn naam is geschilderd en het 
feit dat hij een weinig onderscheidende naam heeft, ma
ken de ‘naamwerken’ tot ironische zelfpromotie. 
 Smith’s achtergrond als graficus is duidelijk terug te 
zien in zijn werk; hij maakt series schilderijen en collages 
van dezelfde formaten, gebruikt reproductietechnieken 
zoals zeefdruk en maakt handgebonden boeken in gelimi
teerde oplagen. In zijn collages gebruikt hij grafische ele
menten zoals fragmenten van posters, kranten en ander 
drukwerk. Daarnaast is het drukken van posters een te
rugkerend element in zijn reeds omvangrijke oeuvre. Hij 
maakt onder meer affiches voor zijn eigen tentoonstellin
gen, die hij vaak ook erin opneemt.
 De werken waarmee de wanden van de Verwey hal 
zijn gevuld, hebben overwegend hetzelfde formaat en hij 
heeft in meerdere schilderijen krantenpagina’s geïnte
greerd. Hiermee daagt hij de hiërarchie tussen populaire 
cultuur en beeldende kunst uit en speelt hij met de verhou
ding tussen origineel en reproductie.
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 * 
Josh Smith: Who Am I — This is the fi rst Dutch solo exhiThis is the first Dutch solo exhi
bition by the Ame rican artist Josh Smith (1978). Smith 
grew up in Tennessee, was trained as a graphic design
er and worked as an assistant to the painter Christopher 
Wool. He currently lives and works in New York. Smith 
is considered an upandcoming talent within contem
porary painting. Since his first solo exhibition in 2003 
his work has been shown in various museums, includ
ing MUMOK in Vienna, the New Museum in New York, and 
MoMA in New York, which also acquired work by the artist. 
 This exhibition presents new and recent abstract 
paintings as well as an installation made especially by the 
artist for De Hallen Haarlem.
 Josh Smith plays with themes like authenticity and 
ownership. His work refers to the seriality of Andy Warhol: 
he explores the reproducibility of images and makes exu
berant paintings in enormous series. In this process, he 
utilises a number of regular visual motifs. For instance, 
Smith has made a whole series of abstract paintings in 
which the only recognisable element is his own name. The 
repeated use of this visual motif evokes issues of value, 
authorship and authenticity. The nonchalant way in which 
he has painted his name, and the fact that his name is far 
from distinctive, make these ‘name works’ an ironic form 
of selfpromotion.
 Smith’s background as a graphic designer can be 
clearly detected in his current work: he makes series of 
paintings and collages in the same formats, uses repro
duction techniques such as silkscreen print and makes 
handbound books in limited editions. In his collages, he 
uses graphic elements such as fragments of posters, 
newspapers and other printed material. In addition, the 
printing of posters is a recurring element in his already 
extensive oeuvre. Among other things, the artist makes 
posters for his own exhibitions, which he often also in
cludes in the show.
 The works covering the walls of the Verweyhal for 
the most part have the same format, and he has integrat
ed newspaper pages in several paintings. As a result, the 
work challenges the hierarchy between popular culture 
and fine art and plays with the relation between original 
work and reproduction.
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gaapt tussen taal en werkelijkheid, en hoe dit leidt tot allerlei 
misverstanden.
 In een aantal andere werken wordt een brug met de 
kunstgeschiedenis geslagen: Gillian Wearings Me as Arbus 
(2008) en Me as Mapplethorpe (2009) zijn zelfportretten van 
de kunstenaar in de gedaante van haar inspiratiebronnen. Ook 
in de re-enactments van Iain Forsyth & Jane Pollard (Man-
chester, 1973 & Newcastle, 1972) wordt direct naar een col-
lega-kunstenaar verwezen: de video’s Walking After Acconci 
(2005) en Walking Over Acconci (2008) zijn gebaseerd op Vito 
Acconci’s video Walk-Over (1973), waarin de kunstenaar door 
een lange gang ijsbeert, pratend tegen een afwezige ex-ge-
liefde. Voor hun re-enactment maakten Iain Forsyth & Jane 
Pollard gebruik van jongerentaal, en de stijl en esthetiek van 
hedendaagse videoclips. Door het inzetten van een vrouwelij-
ke rapper wordt bovendien Acconci’s geagiteerde machismo 
gerelativeerd.

Op dinsdag 22 december is in het kader van deze tentoonstelling een  
montageworkshop voor jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan  
de verhouding tussen fictie en non-fictie. 
Zondagmiddag 17 januari 2010 is er een lezingenmiddag.
Meer informatie verschijnt op www.dehallenhaarlem.nl
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 *
Recente aanwinsten — In deze presentatie zijn aankopen 
voor de eigen collectie uit de afgelopen twee jaar te zien, 
waaronder werk van Sven Augustijnen (B), Charles Atlas 
(US), Iain Forsyth & Jane Pollard (UK), Christian Jankowski 
(DE), Erik van Lieshout (NL), Renzo Martens (NL), Nathaniel 
Mellors (UK), Dash Snow (US), John Stezaker (UK), Erik van 
Lieshout & Kelley Walker (US) en Gillian Wearing (UK). Deze 
tentoonstelling bestaat hoofdzakelijk uit audiovisueel werk 
en fotografie – de twee belangrijkste aandachtspunten in 
het collectiebeleid van De Hallen Haarlem sinds 2000. Aan 
de ene kant komen subjectieve interpretaties van het docu-
mentaire genre aan bod, waarmee het museum reflecteert op 
haar deelcollectie ‘concerned photography’. Aan de andere 
kant staan performance en re-enactment centraal.
 Zo is er een kern van semi-documentaire videowerken 
te zien waarin de kunstenaar ‘het leven speelt’: de video’s Sex 
is Sentimental uit 2009 van Erik van Lieshout (Deurne, 1968) 
en Epsiode 3 uit 2008 van Renzo Martens (Sluiskil, 1973). 
Martens presenteert zichzelf in Episode 3 als journalist/docu-
mentairemaker, maar tegelijkertijd hanteert hij methodes uit 
de kunst om een andere blik op de werkelijkheid te genereren. 
Door een stelselmatige ontwrichting van vastgeroeste aanna-
mes rondom oorlogsverslaggeving en ontwikkelingshulp, en 
de manier waarop wij daar in het Westen mee omgaan, stelt 
hij de dubbele moraal rond ontwikkelingshulp aan de kaak en 
doet hij een beroep op het morele bewustzijn van de kijker.
 Ook in het werk van Erik van Lieshout wordt de grens tus-
sen documentaire en kunst opgezocht. Zijn video’s, die wor-
den getoond in schots en scheve installaties opgebouwd uit 
sloophout, tonen de kunstenaar in de rol van chaotische on the 
road verslaggever. Meestal becommentarieert Van Lieshout 
maatschappelijke onderwerpen met een mix van humor, bru-
taliteit en een quasi-naïef exhibitionisme. In de film Sex is 
Sentimental stelt de kunstenaar zichzelf volledig centraal, als 
middelpunt in een licht schurende liefdesgeschiedenis en een 
existentiële overpeinzing van het kunstenaarschap.
 Naast deze semi-documentaires komt ook meer ‘thea-
traal’, performancegericht werk aan bod, zoals The Time 
Surgeon van Nathaniel Mellors (Doncaster, 1974). In deze 
installatie worden absurdisme en literaire woordspelletjes ge-
combineerd tot een psychedelische achtbaan waarin zowel 
Samuel Beckett als Monty Python in herinnering worden ge-
bracht. Mellors concentreert zich in zijn werk op het gat dat 

Nathaniel Mellors
The Time Surgeon, 2007
2-kanaals video-installatie 
[2-channel video installation]

67 minuten [minutes]
Collectie [collection] Frans Hals  
Museum | De Hallen Haarlem



development aid, and the way in which we deal with these 
issues in the West, the artist exposes the double standard 
that exists regarding foreign aid and calls on (and confuses) 
the viewer’s moral awareness.
 The work of Erik van Lieshout also explores the bor-
der area between the documentary genre and art. His videos, 
which are shown in topsy-turvy installations made from scrap 
wood, show the artist in the role of chaotic roving reporter. 
Van Lieshout usually comments on social topics with a mix 
of humour, impudence and quasi-naive exhibitionism. In the 
film Sex is Sentimental, the artist takes himself as the central 
focus, balancing between a slightly grating love story and an 
existential rumination on what it is to be an artist.
 Besides these semi-documentaries, more ‘theatrical’, 
performance-oriented work is also presented in this exhibi-
tion, such as The Time Surgeon by Nathaniel Mellors (Don-
caster, 1974). In this installation, absurdism and literary word 
games are combined to form a psychedelic rollercoaster in 
which both Samuel Beckett and Monty Python are never far 
away. In his work, Mellors concentrates on the yawning gap 
between language and reality and how this can lead to all 
sorts of misunderstandings.
 A number of other works establish a connection with  
art history: Gillian Wearing’s Me as Arbus (2008) and Me as 
Mapplethorpe (2009) are self-portraits of the artist in the 
guise of her sources of inspiration. The re-enactments by Iain 
Forsyth & Jane Pollard (Manchester, 1973 and Newcastle, 
1972) also contain direct references to a fellow artist: the vid-
eos Walking After Acconci (2005) and Walking Over Acconci 
(2008) are based on Vito Acconci’s video Walk-Over (1973), in 
which the artist paces the length of a long corridor while talk-
ing to an absent ex-lover. For their re-enactment, Iain Forsyth 
& Jane Pollard made use of youth slang and the style and 
aesthetics of contemporary music videos. In addition, the 
presence of a female rap artist in this work puts Acconci’s 
agitated machismo into perspective.

On Tuesday 22 December, there will be a montage workshop for young 
people in the context of this exhibition, which will devote attention to the 
relationship between fiction and non-fiction.
On Sunday afternoon 17 January 2010, there will be a lecture afternoon.
More information will be published on www.dehallenhaarlem.nl

 

 *
Recent Acquisitions — This exhibition presents acquisitions 
made over the past two years for the museum’s collection, 
including work by Sven Augustijnen (B),  Charles Atlas (US), 
Iain Forsyth & Jane Pollard (UK), Christian Jankowski (DE), 
Erik van Lieshout (NL), Renzo Martens (NL), Nathaniel Mellors 
(UK), Dash Snow (US), John Stezaker (UK), Erik van Lieshout 
& Kelley Walker (USA) and Gillian Wearing (UK). The current 
presentation primarily consists of audiovisual work and pho-
tography – the two key focal points of the collection policy 
of De Hallen Haarlem since 2000. On the one hand, there will 
be a focus on subjective interpretations of the documentary 
genre, reflecting on the museum’s ‘concerned photography’ 
sub-collection. On the other hand, the exhibition will centre 
on performance and re-enactment.

 

For instance, there is a core of semi-documentary works 
on show in which the artist ‘plays life’: the videos Sex is  
Sentimental (2009) by Erik van Lieshout (Deurne, 1968) 
and Episode 3 (2008) by Renzo Martens (Sluiskil, 1973). In  
Episode 3, Martens presents himself as a journalist/docu-
mentary maker, but simultaneously adopts methods from the 
visual arts to generate a different view of reality. By struc-
turally disrupting stale assumptions about war reporting and 
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 *
Gerrit van Dijk: Gerrit van Dijk Was Here — De Haarlem-
mer Gerrit van Dijk (1938, Uden) is internationaal bekend 
als animatiefilmer. Hij begon na zijn opleiding aan de Acad-
emie voor Kunst en Architectuur in Tilburg zijn carrière als 
schilder. Tijdens de jaren zeventig maakte hij de overstap 
naar animatiefilms, waarmee hij op het snijvlak tussen schil-
derkunst en animatie opereert. Voor het Frans Hals Museum 
maakte hij de film Frieze Frame, waarin hij 39 schilderijen 
uit de collectie tot leven wekte en in elkaar liet overvloeien. 
Hij ontving voor deze en zijn andere animatiefilms verschil-
lende (inter)nationale prijzen, waaronder de Gouden Beer 
en het Gouden Kalf.
 In 2005 begint hij op zijn reizen zichzelf te fotograferen 
tijdens het toiletbezoek. Dit is inmiddels uitgegroeid tot het 
voortdurende fotoproject ZEEK. Met een gewone camera en 
zonder statief fotografeert hij zichzelf met de zelfontspan-
ner. Een wasbak, vensterbank of richel dient soms als ver-
hoging. Het beeld is steeds vrijwel hetzelfde: Van Dijk draagt 
altijd een zwart pak met zwarte hoed, de foto’s zijn op de rug 
genomen. Door de serialiteit van de foto’s, die ook kenmer-
kend is voor animatiebeelden, gaan de details ervan meer 
opvallen. Zo zijn er verschillen in de belichting en variëren 
de interieurs van café tot kantoorpand, van vliegtuig tot bij 
iemand thuis. Een alledaagse handeling wordt door Van Dijk 
tot een speciaal moment gemaakt - als het ware een onder-
werp van een vakantiekiekje. Aan de onderschriften ziet de 
toeschouwer naar welke plaatsen de animatiefilmer in zijn 
carrière tijdens de jaren 2005 tot 2010 al is afgereisd.
 
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie: Gerrit van Dijk ZEEK 
(2005-2009), met teksten van Lilian Blom (schrijfster), Bies van Ede 
(schrijver), Nuel Gieles (journalist en dichter) en Piet Zwaanswijk 
(beeldend kunstenaar en theatermaker). Verkoopprijs: 8 euro.

 *
Gerrit van Dijk: Gerrit van Dijk Was Here — Haarlem-based 
artist Gerrit van Dijk (1938, Uden) is internationally known 
for his animated films. After graduating from the Academy 
for Art and Architecture in Tilburg, he started his career as 
a painter. During the 1970s, Van Dijk made the switch to ani-
mated films, in which he operates at the interface between 
painting and animation. For the Frans Hals Museum, he 
made the film Frieze Frame, in which he brought 39 paint-
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ings from the collection to life and let them morph into one 
another. For this and other animated films, he received vari-
ous (inter)national awards, including the Golden Bear and 
the Golden Calf.
 In 2005, he started to photograph himself while trav-
elling, while going to the lavatory. This has since devel-
oped into the ongoing photo project ZEEK. Using a regular 
camera and no tripod, the artist photographs himself with  
a time release. A sink, windowsill or ledge sometimes serves 
as to elevate the camera. The image is always pretty much 
the same: Van Dijk always wears a black suit and a black 
hat, and he is seen from the back. As a result of the pic-
tures’ seriality, which is also a characteristic of animated  
images, their details start to stand out. There are differ-
ences in lighting, for instance, and the interiors vary from 
a café to  office, or from an airplane to someone’s private 
home. An everyday action is made into a special moment by 
Van Dijk – as if it were an appropriate subject for a holiday 
snapshot. The captions inform the viewer of which places 
the animator has already set off for in his career during the 
period 2005-2009.

The exhibition is accompanied by the publication ‘Gerrit van Dijk ZEEK 
(2005-2009)’, with contributions by Lilian Blom (author), Bies van Ede 
(author), Nuel Gieles (journalist and poet) and Piet Zwaanswijk (visual 
artist and theatre maker). Price: 8 euros.

 * 
Cobbenhagen Hendriksen: Presentatie huisstijl De Hallen Haarlem 
— In het Paviljoen is een presentatie van het ontwerpbureau 
Cobbenhagen Hendriksen te zien. Vanaf 2007 zijn zij de ontwer-
pers van de huisstijl van De Hallen Haarlem. Marijke Cobbenhagen 
(1978, Amsterdam) en Chantal Hendriksen (1978, Delft) leerden el-
kaar kennen tijdens hun opleiding en werken sindsdien samen. De 
identiteit van De Hallen Haarlem is duidelijk herkenbaar dankzij het 
onderscheidende karakter van hun typografie. Met de huisstijl van 
De Hallen waren zij finalist in de categorie ‘Beste Huisstijl’ van de 
Dutch Design Awards (2008) en genomineerd voor de Nederlandse 
Huisstijlprijs 2009. 
 Voor elk tentoonstellingsblok maakt Cobbenhagen Hendriksen 
een nieuw en overkoepelend ontwerp met een nieuw kleurenpalet, 
waarbinnen de diverse presentaties een eigen letter en kleur krijgen. 
Het inknippen van bestaande letters, die door deze eenvoudige in-
greep heel anders ogen, geeft de huisstijl herkenbaarheid en symbo-
liseert de twee poten waarop de identiteit steunt: de tentoonstellin-
gen en het museum zelf. 
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at the Utrecht School of the Arts (HKU) and Hendriksen at the Riet-
veld Academy in Amsterdam. They primarily design print material. 
Besides De Hallen Haarlem, their clients are predominantly from the 
cultural sector. In addition to their activities as graphic designers, 
they both teach as typography lecturers at the Royal Academy of Art 
(KABK) in The Hague.

 Elke tentoonstelling heeft dus zijn eigen letter. In deze presen-
tatie zijn alle tot nu toe gemaakte letters op een rijtje gezet. Op de 
wand zijn alle 30 letters gepresenteerd. De bezoeker kan uit de fol-
derbakjes zijn favoriete letter mee naar huis nemen.
 Het Amsterdamse ontwerpbureau Cobbenhagen Hendriksen 
bestaat sinds 2004. Marijke Cobbenhagen en Chantal Hendriksen 
studeerden indertijd aan de Werkplaats Typografie (MA, Arnhem). 
Cobbenhagen volgde eerder een opleiding aan de Hogeschool van 
de Kunsten Utrecht en Hendriksen aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam. Ze ontwerpen voornamelijk drukwerk. Behalve voor De 
Hallen Haarlem werken zij overwegend voor opdrachtgevers in de 
culturele sector. Naast hun werkzaamheden als grafisch ontwerpers 
zijn ze beiden als docent typografie verbonden aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag.

 * 
Cobbenhagen Hendriksen: Presentation identity De Hallen Haarlem 
— The Pavilion is housing a presentation by the design bureau  
Cobbenhagen Hendriksen. They have been the designers of the house 
style of De Hallen Haarlem since 2007. Marijke Cobbenhagen (1978, 
Amsterdam) and Chantal Hendriksen (1978, Delft) met during their 
studies and have been collaborating ever since. The identity of De 
Hallen Haarlem is clearly recognisable thanks to the distinctive na-
ture of their typography. On the basis of their house style for De Hal-
len they were finalists in the category ‘Best House Style’ in the Dutch 
Design Awards (2008) and were nominated for the 2009 Dutch House 
Style Award.
 For each exhibition block, Cobbenhagen Hendriksen devises a 
new, overall design with a new palette, within which the various pre-
sentations are assigned their own font and colour. Cutting in existing 
fonts, which gain a very different look as a result of this simple inter-
vention, lends the house style a recognisable character and symbol-
ises the two pillars that support De Hallen’s identity: the exhibitions 
and the museum itself.
 Each exhibition has its own font, in other words. In this presen-
tation, all fonts that have been made up to now pass in review. All 30 
letters are presented on the wall. The visitor can pick his favorite let-
ter and take it home.
 The Amsterdam-based design bureau Cobbenhagen Hendrik-
sen was established in 2004. At the time, Marijke Cobbenhagen and 
Chantal Hendriksen were studying at the Werkplaats Typografie 
(master’s programme in Arnhem). Cobbenhagen previously studied 
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grote Markt 16, haarleM
tel: 023 5115775
www.DehalleNhaarleM.Nl
DehalleN@DehalleN.Nl 

Di [tue] – Za [sat]: 11.00–17.00 uur [11 aM – 5 pM] 
ZoN- eN feestDageN [suNDays aND baNk holiDays]: 
12.00–17.00 uur [12 – 5 pM]
gesloteN op eerste kerst-Dag eN NieuwjaarsDag  
[closeD oN christMas Day aND New year’s Day]
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