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The Distant Sound – In de Vleeshal is de eerste museale 
solotentoonstelling van Matt Stokes in Nederland te zien. 
De Engelse kunstenaar maakt werk waarin performance, 
muziek en sociaal engagement samenkomen. Stokes  
(Penzance, Engeland, 1973) produceert doorgaans video-
werk waarin wordt ingezoomd op de sociale en visuele 
codes van specifieke subculturen. Zo maakte hij in het  
verleden werk over de folk-traditie in Camden, hardcore 
punk in Austin, Texas, en de Northern Soul-beweging in 
Dundee. Typerend voor Stokes is een subjectieve aanpak, 
gericht op de verbroederende en bevrijdende aspecten  
van de gedeelde muziekervaring.  

Matt Stokes Long After Tonight, 2005, 16mm transfer to DVD, 6:45 min.
Courtesy: de kunstenaar / the artist, Workplace Gallery, Gateshead & ZieherSmith, New York
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In een coproductie met Kunsthalle Fridericianum in Kassel 
(D) realiseerde Stokes speciaal voor De Hallen Haarlem de 
video-installatie Cantata Profana, waarin grindcore, een 
heavy metal-variant, centraal staat.

In Cantata Profana (2010) wordt een klassiek muziekstuk 
uitgevoerd door zes grindcore vocalisten, allen bekende 
figuren binnen deze radicale afsplitsing de hardcore punk 
en death metal-genres.. De ruimtevullende en monumentale 
zeskanaals video-installatie combineert de ‘rauwe’ zang van 
grindcore, die meestal klinkt als een angstaanjagend grom-
men, met de plechtstatige, ‘nette’ structuur van de klassieke 
compositie. Door de confrontatie van traditionele aspecten 
van de westerse muziekgeschiedenis met excentrieke heden-
daagse genres worden in essentie contrasterende elementen 
samen   gevoegd tot een opwindende nieuwe hybride.

Voor de compositie van Cantata Profana werkte Matt 
Stokes samen met de Britse klassieke componist Orlando 
Gough, die een moderne interpretatie van een klassieke 

cantate schreef. Vervolgens nodigde Stokes zes zangers  
uit Engeland, Duitsland, Amerika, Noorwegen en Nederland  
(de band Rompeprop uit Eindhoven) uit om in een muziek-
studio in Berlijn de zes stemmen van de cantate simultaan 
in te zingen, waarbij ieder gelijktijdig door een aparte vi deo - 
  camera werd gefilmd. Dit is illustratief voor de manier 
waarop Stokes te werk gaat: voor al zijn studies naar sub-
culturen zoekt hij samenwerking met mensen die daar-
binnen actief zijn, en is er wat betreft het uiteindelijke 
resultaat sprake van ‘gedeeld auteurschap’. Zo is zijn werk 
altijd een collectieve productie, waarbij de gezamenlijke 
ervaring, zowel sociaal als artistiek, een cruciale rol speelt. 

Naast Cantata Profana worden op de bovenverdieping nog 
twee eerdere werken van Matt Stokes getoond: Long After 
Tonight (2005) en MASS (2009), en een nieuw animatie-
werk. Voor Long After Tonight liet Stokes een Northern 
Soul-avond in een kerk in Dundee herleven. Deze visueel 
meeslepende en ritmisch gemonteerde film is een ode aan 
de extase van het dansen, en een eerbetoon aan de Noord-
Engelse working class-soulmuziek uit de jaren ’70. Voor de 
installatie MASS, verzamelde Stokes middels donaties een 
enorme hoeveelheid oude speakers, die hij opknapte tot 
een speakersysteem voor muziekperformances.

The Distant Sound – The first museal solo exhibition by Matt 
Stokes in The Netherlands is to be seen in the Vleeshal. This 
English artist produces work in which performance, music 
and social engagement flow together. Stokes (Penzance,  
England, 1973) generally produces video work that zooms 
in on the social and visual codes of specific (musical) sub-
cultures. For instance, in the past he has made works on 
the folk tradition in Camden, hardcore punk in Austin, Texas, 
and the Northern Soul movement in Dundee. A subjective 
approach is typical for Stokes, oriented toward the recon-
ciling and liberating aspects of the shared musical experi-
ence. Especially for De Hallen Haarlem, in a co-pro duction 
with the Kunsthalle Fridericianum in Kassel, Germany, 
Stokes realised the video installation Cantata Profana,  
in which grindcore, an obscure offshoot of hardcore punk/
metal, is central.

Matt Stokes Cantata Profana, 2010,  
zeskanaals HD video-installatie met geluid / six channel HD video installation with sound
Courtesy: de kunstenaar / the artist, Lüttgenmeijer, Berlijn, Workplace Gallery,
Gateshead & ZieherSmith, New York
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In Cantata Profana (2010) a piece of classical music is per - 
formed by six grindcore vocalists, all noted figures in this 
radical split-off from the hardcore punk and death metal 
genres. The monumental six-channel video installation, 
with sound that fills the exhibition space, combines the 
‘raw’ singing of grindcore, which usually sounds like a ter-
rifying growl, with the stately, ‘respectable’ structure of 
the classical composition. In the confrontation between 
traditional aspects of Western musical history and eccen-
tric contemporary genres, these fundamentally contrasting 
elements merge into an evocative new hybrid.

For the composition of Cantata Profana Matt Stokes wor-
ked together with the British classical composer Orlando 
Gough, who wrote a modern interpretation of a classical 
cantata. Stokes then invited six singers from England, 
Germany, America, Norway and The Netherlands (the band 
Rompeprop from Eindhoven) to come to a music studio in 
Berlin to record the six voices of the cantata simultane-
ously, while each singer’s performance was simultaneously 
also recorded on video. This is illustrative of the way in 
which Stokes works: for all his studies of musical subcul-
tures he seeks the cooperation of people who are active in 
them, and for the final result there is what could be called 
‘shared auteurship’. Thus his works are always a collective 
production, in which the shared experience, both social  
and artistic, plays a crucial role. 

In addition to Cantata Profana, a new animated work by 
Matt Stokes and two of his earlier works, Long After Tonight 
(2005) and MASS (2009), are being shown on the upper 
storey. For Long After Tonight Stokes brought a Northern 
Soul night in a church in Dundee back to life. This visually 
compelling and rhythmically edited film is an ode to the 
ecstasy of dancing, and an homage to the North of England 
working class soul music of the 1970s. For the installation 
MASS, through donations Stokes collected a large number 
of old speakers, which he fixed up to create a fully functio-
nal speaker system for music performances. 

Nieuw in de collectie: Drie Videowerken – In de Verweyhal 
worden drie videowerken getoond van de Zweedse kunstenaar 
Klara Lidén (Stockholm, 1979). Video speelt een centrale rol 
in Lidéns werk: meestal gebruikt ze de camera om vanaf een 
vast standpunt een han deling van zichzelf vast te leggen, 
die actief inspeelt op de ruimte waarin ze zich bevindt. Deze 
handelingen worden doorgaans gekenmerkt door balorigheid 
en nutteloosheid, en monden regelmatig uit in een overschrij-
ding van de grenzen van de openbare moraal. De directe 
fysieke relatie tussen individu en zijn/haar directe omgeving, 

Klara Lidén Kasta Macka, 2009, 3:46 min., video still / videostill
Collectie / collection: Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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de scheiding tussen private en openbare ruimte en de verstik-
kende greep van maatschappelijke conventies op het individu 
zijn terugkerende onderwerpen in Lidéns jonge oeuvre. 

De drie tentoongestelde werken in De Hallen Haarlem zijn 
sinds 2006 door het museum verzameld. Hiermee versterkt het 
museum zijn collectie hedendaagse videokunst met een uitge-
sproken, kritische artistieke stem, die de postfeministische en 
performance-tradities in de kunst nieuw leven inblaast. Ook 
de opvattingen van de Situationisten uit de jaren ’60 van de 
vorige eeuw, voor wie de ontwrichting van onze maatschap-
pij middels ontregelende ingrepen in de openbare ruimte een 
belangrijke rol speelde, zijn in Lidéns werk terug te vinden.

Twee recente aankopen, Der Mythos des Fortschritts  
(Moonwalk) (2008) en Kasta Macka (2009), zijn illustratief 
voor de manier waarop Lidén werkt. Beide video’s spelen zich 
af in de grootstedelijke openbare ruimte en geven een gevoel 
van landerigheid en verveling weer. Lidéns eenvoudige acties  
(zoals hier het uitvoeren van een nachtelijke moonwalk op 
straat, of het ketsen van stenen over een rivier) zijn tragikomi-
sche daden van verzet tegen de sleur van alledag. Het eerder 
aangekochte werk Bodies of Society toont eveneens één enkele 
handeling: het slopen van een fiets met een ijzeren staaf. 

De kunstenaar, oorspronkelijk geschoold als architect, verzet 
zich tegen de onpersoonlijkheid van de grootstedelijke om-
geving. Ze doet dat door in die ruimte haar eigen (tijdelijke) 
sporen achter te laten. Het verpersoonlijken van de stedelijke 
omgeving is al in Klara Lidéns vroegste werken zichtbaar.  
Zo bouwde ze in 2003 van afvalmaterialen een verborgen huis 
aan de oever van de Spree in Berlijn, dat door iedereen te  
gebruiken was. En in 2002 begon Lidén een alternatieve post-
bezorgingdienst, waarbij ze illegaal een brievenbus plaatste 
in Stockholm, om vervolgens de post persoonlijk te gaan  
bezorgen – ook al moest ze daarvoor de halve wereld over.

New in the collection: Three Video Works – In the Verweyhal, 
three video works by the Swedish artist Klara Lidén (Stockholm, 
1979) are installed. Video plays a central role in Lidén’s work. 
Generally she uses the camera in a fixed position to record an 

action she performs, which actively responds to the space in 
which she finds herself. These actions are usually characterised 
by recalcitrance and futility, and not infrequently end up in 
testing the boundaries of public morality. The direct physical 
relation between the individual and his/her immediate sur-
roundings, the separation between public and private space, 
and the suffocating grip that social conventions have on the 
individual are recurrent subjects in Lidén’s developing oeuvre. 

The three works being exhibited in De Hallen Haarlem have 
been collected by the museum since 2006. Through their 
acquisition the museum strengthened its collection of con-
temporary video art with an outspoken, critical artistic voice, 
which is breathing new life into post-feminist and perfor-
mance traditions in art. The ideas of the Situationists from the 
1960s, for whom the dislocation of our society by means of 
disruptive interventions in public space played a major role, 
can also be recognised in Lidén’s work.

Two recent purchases, Der Mythos des Fortschritts (Moonwalk) 
(2008) and Kasta Macka (2009) illustrate how Lidén works. 
Both videos take place in a metropolitan public space, and 
convey a sense of annoyance and boredom. Lidén’s simple  
actions (such as here performing a nocturnal ‘moonwalk’ on 
the street, or skipping stones on a river) are tragicomic deeds 
of resistance against the routine of everyday life. The previ-
ously purchased work Bodies of Society likewise shows one 
single action: smashing a bicycle to pieces with a steel rod. 

The artist, originally trained as an architect, resists the  
im personality of the urban environment. She does that by 
leaving behind temporary traces of her own presence in that 
space. The personalisation of the urban environment is al-
ready central to Klara Lidén’s earliest works. For instance, in 
2003 she built a house from refuse materials, hidden on the 
banks of the River Spree in Berlin, which could be used by 
anyone. In 2002 Lidén started an alternative mail delivery  
service, for which she put up an illegal letter box in Stockholm, 
to then deliver the post personally – even if that meant going 
half way around the world to do so.
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Nieuw in de collectie: Democracies – De Hallen Haarlem  
presenteert dit voorjaar een recent aangekocht videowerk van 
de Poolse kunstenaar Artur √mijewski. Democracies (2009) 
bestaat uit twintig korte films van ongeveer 10 minuten, die 
demonstraties, parades en oorlogsherdenkingen laten zien.  
De verwerving van dit omvangrijke videoproject betekent een 
substantiële verrijking van de collectie van De Hallen, waarin 
werk van geëngageerde en documentair werkende kunstenaars 
ruim vertegenwoordigd is. De aankoop werd mede mogelijk 
gemaakt door de Mondriaan Stichting. 

In de reeks nonchalant gefilmde video’s van Democracies staat 
het politieke gebruik van de openbare ruimte centraal: Artur 
√mijewski (Warschau, 1966) filmde daarvoor uiteenlopende 
bijeenkomsten op diverse locaties in Europa en het Midden-
Oosten. Hij laat zien hoeveel gelijkenis er bestaat tussen de 
diverse samenkomsten: de taal van de openbare politieke  
bijeenkomst is over de hele wereld ongeveer hetzelfde. Bij de 
demonstratie tegen de Israëlische bezetting wordt er net zo 
hard op de trommels geslagen als bij de parade van de protes-
tantse ‘Loyalists’ in Belfast. En hoewel de stemming grimmig 
kan zijn, zoals bij de begrafenis van Jörg Haider, of juist eufo-
risch, zoals bij de feestende menigte bij het Europees Kampi-
oenschap voetbal: steeds zijn dezelfde formele elementen  
terug te vinden. Zodra mensen bij elkaar komen, communi
ceren ze blijkbaar altijd op dezelfde manier.

Artur √mijewski is vooral bekend geworden met het documen-
teren van controversiële onderwerpen waarmee hij de kijker  
wil uitdagen. Meestal richt hij zich hierbij op de enscenering 
van sociale situaties, zoals bij Repetition (2005), waarin hij het 
beroemde Stanford Prison Experiment uit 1971 opnieuw uit-

 ARTUR
ZMIJEWSKI

Artur √mijewski Democracies, 2009, 
20-kanaals video-installatie / 20 channel video installation, 
totale duur / total duration 146 min.
Collectie / collection: Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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hand euphoric, as it was among the crowds celebrating the 
European Football Championship, the same formal elements 
recur over and over again. Whenever people come together, 
they apparently always communicate in the same manner.

Artur √mijewski is primarily known for the documentaries on 
controversial subjects with which he intends to challenge his 
viewers. In these works he usually focuses on the staging of 
social situations, as he did in Repetition (2005), in which he 
reenacted the famous Stanford Prison Experiment of 1971,  
or Them (2007), in which he brought together Polish social 
movements with opposed ideologies for a workshop, which 
then slowly but surely got out of hand. 

While in Repetition and Them √mijewski used volunteers  
he recruited to stage the situations, that is not the case for  
Democracies. The twenty fragments are recorded in a detached 
and reportorial manner, and edited straightforwardly. √mijewski 
filmed everything himself, and thus makes no use of found 
footage or directed images. In Democracies √mijewski worked 
in the documentary genre, with the aim of rendering reality as 
immediately as possible. The way in which he brings his visual 
material together reveals √mijewski’s consciousness as an 
artist: by placing the fragments next to or one after another,  
he creates a slow fusion of all the voices of protest, which be-
comes one common voice: the voice of democracy.

voert, of Them (2007), waarin hij Poolse maatschappelijke 
bewegingen met tegengestelde ideologieën bij elkaar brengt 
voor een workshop, die vervolgens langzaam maar zeker uit  
de hand loopt. 

Daar waar √mijewski in Repetition en Them gerekruteerde 
vrijwilligers gebruikt om situaties in scène te zetten, is dat  
bij Democracies niet het geval. De twintig fragmenten zijn  
observerend en registrerend van karakter en rechttoe-rechtaan 
gemonteerd. √mijewski heeft alles zelf gefilmd, en dus geen 
gebruik gemaakt van found footage of geregisseerde beelden. 
√mijewski werkt voor Democracies binnen het genre van de 
documentaire, waarin hij een zo terloops mogelijke weergave 
van de werkelijkheid nastreeft. In de manier waarop hij zijn 
beeldmateriaal bijeenbrengt openbaart zich de artistieke  
geste van √mijewski: door de fragmenten naast of achter  
elkaar te plaatsen, ontstaat er een langzame versmelting van 
alle proteststemmen tot één gemeenschappelijke stem: die  
van de democratie.

New in the collection: Democracies – This spring De Hallen 
Haarlem is presen ting a recently acquired video work by the 
Polish artist Artur √mijewski. Democracies (2009) is com-
prised of 20 short films of about 10 minutes each, showing 
demonstrations, parades and war commemorations. The acqui-
sition of this extensive video project means a significant en-
richment for the collection of De Hallen, in which the work of 
engaged artists, and artists working in documentary styles, is 
widely represented. The pur chase was made possible in part  
by the Mondriaan Foundation. 

The political use of public space is central to the series of  
in formally filmed videos in Democracies. For it Artur √mijewski  
(Warsaw, 1966) filmed a variety of public gatherings in diffe-
rent locations in Europe and the Middle East. He demonstrates 
how much similarity there is among the diverse assemblies: 
the language of the public political meeting is pretty much the 
same all over the world. The drums are beaten as loudly at a 
demonstration against the Israeli occupation as at a parade by 
Protestant ‘Loyalists’ in Belfast. And although the mood may 
be forbidding, as it was at Jörg Haider’s funeral, or on the other 
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Nieuw in de collectie: An Artist Who Cannot Speak English Is 
No Artist – In 2010 was in De Hallen Haarlem de solopresentatie 
Paper Vegetables te zien van de Kosovaarse kunstenaar Jakup 
Ferri (Pristina, 1981). In deze tentoonstelling werd een serie 
recente tekeningen en mozaïeken van Ferri getoond en was te 
zien hoe de kunstenaar met eenvoudige middelen een licht sur-
realistische wereld creëert waarin zowel bitterzoete melan-
cholie als optimisme aanwezig zijn. Het stripachtige werk in 
Paper Vegetables was voor een belangrijk deel het product van 
zijn residency-periode bij de Rijksakademie in Amsterdam. Uit 
deze tentoonstelling verwierf De Hallen Haarlem een tekening, 
en daarnaast een videowerk getiteld An Artist Who Cannot 
Speak English Is No Artist uit 2003. 

In dit videowerk houdt Ferri een monoloog tegen de camera in 
het Engels – een taal die hij niet echt machtig is. De dan nog 
pas 22-jarige kunstenaar vertelt de kijker een verhaal dat lijkt 
te gaan over zijn leven en zijn ideeën over de betekenis van het 

kunstenaarschap, maar dat zo onsamenhangend is dat het  
vooral de essentiële rol van taal in de hedendaagse kunst bena-
drukt. De titel heeft Ferri geleend van een bekend werk van de 
Kroatische kunstenaar Mladen Stilinovic uit de jaren ’90, die 
met deze puntige slogan de problemen van een geglobaliseerde 
kunstwereld samenvatte. Na het vallen van de communistische 
regimes in Oost-Europa begin jaren ’90 gingen ook voor kunste-
naars de grenzen open, en werden zij geconfronteerd met een 
schijnvrijheid die werd gedicteerd door de taal van het Westen. 
Ferri voert de constatering van Stilinovic in dit wranggeestige 
videowerk op ironische manier door.

New in the collection: An Artist Who Cannot Speak English Is 
No Artist – Last year the solo exhibition Paper Vegetables by  
the Kosovar artist Jakup Ferri (Pristina, 1981) was presented  
at De Hallen Haarlem. This exhibition, comprised of a series  
of recent draw ings and mosaics by Ferri, revealed how with  
the simplest of means the artist was able to create a lightly 
surreal world in which both bitter-sweet melancholy and sense 
op timism were present. The work in Paper Vegetables, often 
done in a style reminiscent of comic strips, was to a great ex-
tent the product of his residency period at the Rijksakademie  
in Amsterdam. From this exhibition De Hallen Haarlem acquired  
a drawing, and in addition a 2003 video work entitled An Artist 
Who Cannot Speak English Is No Artist. 

In this video work Ferri engages in a monologue in front of the 
camera in English – a language he has not really mastered. The 
artist, then still only 22 years old, tells the viewer a story that 
seems to be about his life and his ideas about what it means to 
be an artist, but which is so incoherent that it chiefly serves to 
emphasize the essential role of language in contemporary art. 
Ferri borrowed the title from a well-known work from the 1990s 
by the Croatian artist Mladen Stilinovic, who summarises the 
problems of a globalised art world with this pointed aphorism. 
After the fall of the communist regimes in Eastern Europe, in the 
early 1990s the borders also opened up for artists, and they 
were confronted with an apparent freedom that was dictated by 
the language of the West. Ferri carries Stilinovic’s observation 
forward in an ironic manner in this wryly funny video work.

Jakup Ferri An artist who cannot speak English is no artist, 2003
Single screen video met geluid / with sound, 3:56
Collectie / collection: Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
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