WASTE NOT - WANT NOT

MIKC
MIKC

beeldende kunst voor jongeren 2008

!

Waste Not - Want Not
De impact van ons dagelijkse bestaan op de leefomgeving
kunstproject 2008

www.mikc.nl

Voorwoord
Levenskunst
Het leven is toch vooral een kwestie van nieuwsgierig zijn. Kijken, luisteren, horen en
proeven. Geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt dat je
geïnteresseerd bent of daartoe wordt verleid. Verleiden is een mooie bezigheid, zeker ook
als het gaat om bezig zijn met kunst en cultuur. Kunst en cultuur wordt vaak zo gewichtig
gemaakt. Alleen ‘insiders’ hebben er recht op en die geven de indruk dat alleen hun soort
mensen het kan begrijpen. Niets minder is waar. Kunst en cultuur is van en voor iedereen.
Laat je verrassen, choqueren desnoods, maar laat het vooral ‘onder je vel’ komen. Laat
het je leven verrijken en verrijk met je eigen projecten het leven van anderen. Daar gaat
het eigenlijk om. Niet te pretentieus, maar gewoon het leven mooier maken met mooie
kunstwerken. Deze catalogus maakt voorbeelden zichtbaar. Geniet er van.
Dick Buursink
Gedeputeerde Cultuur, Europa en Stedelijke Netwerken.

Waste Not - Want Not
De impact van ons dagelijks bestaan op de leefomgeving
Toelichting / verantwoording
MIKC is een ideële stichting (voortgekomen uit kunstenaarsinitiatief D.B.K. Deldense Beeldend Kunstenaars) die zeer actief
is in het organiseren van bijzondere kunstmanifestaties, exposities en kunstprojecten. Het bekendste en goed florerende
initiatief is wel Galerie Perron 1, gevestigd in het oude stationsgebouw van Delden, tevens de vaste uitvalbasis van MIKC.
MIKC heeft inmiddels vele prijzen ontvangen en dit is zeer zeker een stimulans om op de ingeslagen weg door te
gaan! In een klein team worden de projecten ontwikkeld en door de flexibele structuur krijgen de kunstprojecten de
kans gedurende de uitvoer en opbouwfase uit te groeien tot de ultieme versie van het ontwerp/concept/plan. Het
belangrijkste uitgangspunt voor de beeldende kunstprojecten van MIKC is het laten zien van actuele vernieuwende
kunstvormen op onverwachte plekken en situaties, om zo (jonge) mensen op een laagdrempelige manier met
hoogwaardige beeldende kunst in aanraking te brengen. Na het grote succes van Food non Food (2006) een
kunstspecial voor jongeren over voedsel en alles wat daar mee te maken heeft, is er twee jaar na dato weer een nieuw
kunstproject voor jongeren opgezet. De Provincie Overijssel heeft het conceptplan ‘Waste not - Want not’ bekroond met
de 1e Prijs vanuit het Productiefonds Overijssel waarin zitting: adviescie. BK. en jongerenraad van Provincie Overijssel.
‘Waste not - Want not’  (neem niet meer dan je nodig hebt) is een kunstproject waarin de beeldende visie van
internationale kunstenaars op ‘de impact van ons dagelijks leven op de environment’ laat zien waar we in de wereld
van nu mee bezig zijn. De toeschouwer wordt deelnemer / bondgenoot in de (interactieve) kunstwerken en min of meer
gedwongen na te denken over de keuzes die de kunstenaars voorleggen.
De selectie van kunstenaars komt uit het eigen netwerk dat wordt gevoed vanuit het buitenland door de relaties
en contacten met buitenlandse kunstenaarsinitiatieven/instituten en museale expositieruimtes. Stiftung Künstlerdorf
Schöppingen o.l.v. Josef Spiegel is o.a een van de inspirerende en ondersteunende contacten uit de directe omgeving.
Locatie: Door de gemeente Hof van Twente is het al twee jaar leegstaande voormalig Stadhuis Delden en het voormalig
Politiebureau aangeboden om kostenloos te gebruiken voor het project. Midden in het centrum van Delden en 24
kamers ter beschikking, natuurlijk de meest ideale situatie om een kunstproject als dit op te zetten. De uitdaging een
pand dat op de nominatie van afbraak staat te gebruiken voor een grote manifestatie, heeft vooral tot gevolg dat veel
inventiviteit/creativiteit  van de kunstenaars en organisatie kan worden ingebracht.
Expositie: Meer dan 25 internationale kunstenaars hebben hun medewerking verleend en een aantal heeft speciaal
voor ‘Waste not - Want not’ een kunstwerk ontwikkeld en / of de uitgekozen ruimte onderdeel laten worden van het werk
(het duivenhok, het draaibaar archief, opslag schilderijen, fietsenloods, kamer van de burgemeester, vergaderkamers
etc.) Deze op locatie gerichte kunstwerken zouden ergens anders niet kunnen zijn ontstaan en zullen na afloop helaas
weer verdwijnen. Als belangrijk  onderdeel zijn echter ook reeds bestaande installaties en objecten uitgekozen om
‘het gezicht” en ‘uitstraling’ van de expositie te kunnen bepalen. Door de veelzijdigheid aan belichte facetten van de
samenleving heeft de toeschouwer en deelnemer aan de expositie een brede oriëntatie gekregen met intrigerende tot
zeer confronterende kunstwerken. Massaproductie, bio-industrie en koopgedrag tegenover terugkeer naar immateriële
zaken als natuur en mens, maar ook inventief gebruik van overtollige materialen tot installaties/multi media kunst en
designobjecten.
Rondleiding/Workshops: Het project is inhoudelijk vormgegeven door rondleidingen en workshops die door kunstenaars
zijn gegeven. Veel scholen hebben het project bezocht en deelgenomen. De reacties van docenten en leerlingen
waren bijzonder positief en er zijn veel contacten gelegd. Ook het reguliere publiek heeft grote belangstelling getoond,
meer dan tweeduizend bezoekers, en enthousiast gereageerd!
MIKC 2008

Educatief / Informatief / Sponsoring door organisaties op het gebied van milieu, bio-industrie, recycling, fabrieksafval etc. Zie colofon.

Opening

Rondleiding

De scholen hebben onder leiding van kunstenaars een rondleiding en uitleg over de expositie gekregen.

Info MIKC

Expositie

Namen kunstenaars

Ye Old Oak (kunstcafe - ontwerp Dickson Meinen Co-op)
Ontmoetings café
‘Ye old Oak’ Aan
de wand een
grote foto van een
meer dan 100
jaar oude eik.In de
centrale hal van het
voormalig Stadhuis
vier verrijdbare
‘picknickeilanden’
gemaakt van oude
gebruikte deuren
met daaronder een
frame met wielen.
Op de eilanden
een dienblad met
kopjes, theepot/
koffiekan: zelf
te bedienen.
De deuren als
zitplaatsen hebben
een andere functie
gekregen en zetten
de bezoekers
even op het
verkeerde been
over wat precies de
bedoeling van dit
alles is.

Functie van een gebouw
Steeds meer groeit het historisch besef dat wij geboren worden in een wereld die reeds is gevormd, en dat wij
verantwoordelijk zijn voor wat ons door onze voorouders is nagelaten dan wel geschonken. Tevens dat op ons de plicht
rust een gedeelte hiervan voor het nageslacht te bewaren. Daarbij gaat het niet alleen om het behoud van materieel
erfgoed als erkende monumenten, maar ook van immaterieel erfgoed als karakteristieke bebouwing. Het oude stadhuis
van Delden is voortgekomen uit één van de woonhuizen langs de Langestraat. In 1906 is dit verbouwd om de nieuwe
bestuurlijke functie te krijgen. De groei van het ambtelijke apparaat heeft geresulteerd in een omvangrijke uitbreiding
in 1981. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden gedeeltelijk met gebruik van moderne materialen en vormen, zonder
dat daarbij de harmonie met het bestaande gedeelte en met de omgeving is verstoord. Sinds kort staat het complex
echter geheel leeg. Uit historisch oogpunt is het van groot belang, dat dit geheel onaangetast blijft. Vaak is het een
probleem om voor een dergelijk verlaten pand een goede, nieuwe bestemming te vinden. In dit geval is die er: als
Centrum voor Beeldende kunst en Educatie (organisatie MIKC). Een nieuw openbaar gebouw dus, toegankelijk voor
iedereen zoals het stadhuis dat vroeger ook was. En ook een centrum in die zin, dat het culturele hart van de stad wil
zijn. Tegelijk met het groeiende historische bewustzijn neemt het besef toe, dat naar de omgeving niet alleen gekeken
moet worden in termen van geld. Cultuur kost geld maar daar staat tegenover, dat zij dingen realiseert en mensen
inspireert die niet in geld zijn uit te drukken. En bij gebouwen geldt daarenboven dat wat weg is moeilijk is terug te
brengen.
Drs. Zeno Kolks , kunsthistoricus

Rollators en Stühle
RE.ON.VA.NS.EES.ER. , 2008, acrylic on canvas, pushcart
Merrily you roll along! ... For people who need help with
balance while they walk. For individuals who need a place to
rest when they are out and about.
The rollator allows you to turn and pivot in ways a walker
can’t. You can move along with ease, because you don’t
have to lift the rollator to go forward or backward.

Fersen und Weissköppel
(Duitsland)

De gelukkige jaren van de jonge kunstenaar
Materiaal: hout, was, neon, textiel, zink, kunstgras, foto's.
Afmetingen: variabel. Ontstaan: 2004-2008.

Anne Kreiter (Nederland)

I am a pom
Materiaal: purschuim, plastiek, carborundum, foto’s, neon,
kranten.
Afmetingen: variabel. Ontstaan: 2008.

Raum für Spekulationen
Rauminstallation, 2008, Holz, Glas, Kunststoff, Kaktus,
250 x 130 x 240 cm
Inspiriert von der Historie des Ortes baut Georg Gartz
in einem ehemaligen Büroraum des Rathauses
ein gläsernes Haus, eine simple Konstruktion,
die reduziert auf wenige Strukturen, wesentliche
Determinanten des Materiellen und seines Volumens
bestimmt. Aus weggeworfenen Holzfenstern vom
Müll besteht das Material selbstbestimmten Bauens
und Gestaltens. Seine Existenz ist rätselhaft: trotz der
Einfachheit und Fragilität und der schroffen Flächen
scheint die offene gläserne Skulptur weder puristisch
noch emotionslos, sondern überzeugt mit dem
starken Eindruck ästhetischer Gewissheit, so dass wir
von Heim, Geborgenheit  und Romantik sprechen
möchten. Das Prinzip des künstlerischen Projekts
eines Hauses im Haus ist die Selbstorganisation,
sie eröffnet uns die Möglichkeit, die Welt aus einer
anderen Perspektive sehen. In überzeugender
Weise gelingt es Georg Gartz vor dem Hintergrund
moderner Traditionen der bildenden Kunst zu
Grenzüberschreitungen von Objekt und Raum zu
gelangen. Indem er sich auf eine vorgegebene
Raumsituation einlässt und seine Objekte durch Deund Konstruktionen ästhetisch inszeniert, entwickelt er
narrative Raumbilder. Seine zahlreich in den letzten
Jahren konstruierten und installierten Bauten erzählen
von Chancen: der Improvisation, der Individualität,
der Identität.

Georg Gartz (Duitsland)
Burgenland (Rheinfall, Trutz, Loreley, Rheinfels, Kaub, Liebenstein, Katz und Maus), Rauminstallation, 2008, div. Materialien,
Maße variabel.
In der Rauminstallation‚ Burgenland’ entwirft Georg Gartz eine allegorische Welt aus Fragmenten einer zeitgenössischen
Oberflächen-Ästhetik, die Wohlstandsattrappen unserer materiell getriebenen Gesellschaft vor Augen führt. Der Exzess
des Billigen und seine farbenfroh zu gestalterischer Eleganz dekorierte Entfremdung heben Hierarchien, Maßstäbe und
Originalität auf und ersetzen sie durch deformierte Ersatzwelten sozialer Fassaden, in denen Glanz und Elend, Euphorie
und Desillusion eng beieinander liegen.

Thomas Gerhards (Duitsland)
Rotierendes Sofa
Das rote Sofa rotiert
um einen festen
Drehpunkt mit einer
Außengeschwindigkeit von
ca. 57 km/h.
Sofa, Eisenkonstruktion,
Drehstrommotor,
Frequenzumrichter,
Betonplatten,
Schwerlasträder, Kabel.53
Umdrehungen / Minute
Radius: 286,5 cm.

Insook Ju en Sukyun Yang (Korea)
Monitoren Tanz - Putz en Möbel 10 en 12
…Ju and Yang were also ideal choices for this series at the Kunstverein, as they are adept at discovering associations
and creating new connections. Their combination of materials for Yang-Ju-Bang is rare and clever, for in recycling
old furniture into new, modern pieces equipped with recycled computers, they not only give new value to discarded
objects, but also create bridges across time. By making new, forward-looking pieces out of unwanted ones, the artists
show their respect for the past by not destroying it to make way for something else, but by adapting it, thus proving to
us that it is possible for things considered obsolete to evolve and change with us, to accompany us into the future in a
different form and as long as we continue to see visions for the future, there is still hope for it.
Allison Plath-Moseley Text Katalog von Wiederverwertung (Ins-Verhältnis-SetzenIV), Kunstverein Ahlen&Stichting KIK, 2004

Gorilla
In het werk “Gorilla” wordt een verloop
van anatomische structuur naar
gladheid en ongedefinieerdheid
weergegeven. Beginnend in de
schouderpartij van het dier en
eindigend bij de poten. Handen en
voeten zijn in het werk als het ware
verkleiningen van de toegepaste
beeldhouwtaal en zorgen op
die manier voor een andere
formaatervaring van het werk.
De lompheid van het beeld wordt
gecontrasteerd door de houding van
het beeld. De aap staat op 3 handen
en is bezig met een handeling.

Saul
In het werk “Saul” wordt een expressieve
barokke stijl gehanteerd waardoor de
dynamiek en dramatiek op de spits
gedreven worden. Compositorisch zit
het beeld zo in elkaar dat het op je
afkomt, en hiermee een confrontatie
afdwingt. “Saul” is gebaseerd op het
verhaal van koning Saul die aan het
einde van zijn bewind zelfmoord pleegt
door zich op zijn zwaard te storten. In
veel geloven staat zelfmoord gelijk aan
moord met als enig verschil dat je geen
vergiffenis meer kan vragen, je bent dus
hoe dan ook verdoemd na het plegen
van deze daad.

Freerk Wieringa (Nederland)

Harry Hendriks (Nederland)
Toys will be Toys
Slappe ledematen, gebroken duimen, losse koppen, ellenlange dagen achter glas, het leven van een actiefiguur is
turbulent, genadeloos hard en af en toe onberispelijk saai.
Stap in hun wereld en beleef hun plastic avonturen als nooit tevoren temidden van figuurlijk vormgegeven objecten,
letterlijk! Getekend door het enthousiasme van degene die niet van ophouden weet. Je bent nooit te oud om te spelen
of buiten de lijntjes te tekenen. Dat staat muurvast.

Harry Hendriks (NL)

Mariet Offermans (Nederland)
Kabinet (installatie: stryrofoam, purschuim, led)
Normaliter bekijken wij zelfs de meest alledaagse voorwerpen, om ons heen, als middelen
om iets mee te realiseren. Zodra echter elementen uit hun originele context worden
gelicht, transformeren ze tot een eigen realiteit. Het vertrouwde krijgt iets raadselachtigs.
Het werk ‘Kabinet’ is een ruimte, die alleen zichtbaar is middels een raampartij. Het
interieur is van een ondefinieerbare geschiedenis gecombineerd met gebruiksvoorwerpen
waarvan de functie verloren is.
Er schijnt een helder tijdloos licht, maar boven de tafel is er een zacht blauw schijnsel dat
onmiddellijk vragen oproept. Om die vragen is het te doen.

Henk Jonker (Nederland)
M.A.V.
Het M.A.V. Magazijn Aankomende Veredeling, houdt zich bezig
met natuurlijke en landschappelijke veranderingsprocessen.
De verwachting van het M.A.V. Is kort gezegd, dat het in de
toekomst mogelijk zal worden dat iedereen voor zichzelf een
boom kan samenstellen die aan zijn eigen voorkeuren voldoet.
Daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld praktische aard,
esthetische smaak of wat voor wensen men ook heeft voor zijn
eigen individuele boom. De keuzemogelijkheden zijn eindeloos.
Dat wordt mede realiseerbaar door voortschrijdende inzichten
en manipulatie-technieken, waarvan de grenzen steeds verder
worden verlegd. Door het immer verder zetten van de natuur naar
onze eigen hand, lijkt het dat het de mens nooit ver genoeg kan
gaan in zijn absurditeit.

Recycling: glass
Recycling glass ist eine
Videoperformance. Das Tape
zeigt zu Beginn einen auf einem
Tisch liegenden Scherbenhaufen.
Im Verlauf des Videos stellt der
Künstler mit Hilfe eines Hammers
die ursprüngliche Form wieder her,
so daß das Schlußbild sechzig
unversehrt neben dem Tisch
stehende Flaschen zeigt.

Karl-Heinz Mauermann (Duitsland)
Airbag, single und airbag, double.
Air bag, single und air bag, double knüpft an eine Serie von Maschinen an, die über die Jahre von Karl-Heinz Mauermann
gebaut wurden. Die air bags sind robotoide Formen, die bei Annäherung, über einen Bewegungsmelder gesteuert, zum
Leben erwachen. Unter großem Lärmaufwand werden leuchtend blaue Müllsäcke aufgeblasen und verharren in zitternder
Bewegung. Flexible Abluftrohre zeigen absurde, vergebliche Fortbewegungsversuche.

Steen Rasmussen (Denmark) Rikuo Ueda (Japan)
Winds: Still catching the immaterial
Rikuo Ueda and Steen Rasmussen started their cooperation on this work in
2001 since then they have worked continuous on the project The installation
can be interpreted as map of the travels of the artist (at least one of them
has been present to take the documentation photo) The photos show how
different people act when we ask them to do the impossible (it shows a lot
of their character).
The wind does not know borders and it kills and receives. So when we catch
the wind in the same cans then the collection also becomes a symbol a
reminder of the fact that we all should be equal and then of course it shows
facts about the weather that specific day that specific place!

Pfelder (Duitsland)

Walk and talk (the dream)
Das ehemalige Büro, ein Traum Raum, ein Raum Traum. Du gehst hinein, setzt
deine Füße behutsam auf die Gehwegplatten aus taubenblauen Teppichfliesen,
Vorhänge verhängen den Weg wie Spinnenweben, willst du zur Aussicht, musst
du hindurch, diffuses Licht strömt herein, schließlich das Fenster, dein Blick fällt
auf gelb-weiß gestreifte Markisen, das gegenüberliegende Haus schaut dich
verschlafen an, du wendest dich ab, gehst zurück, kämpfst dich durch graubraune
halbtransparente Vorhänge, stößt auf eine gelblichgraue telefonzellenartige
Kabine, du öffnest die gläserne Tür, gehst hinein, warm, trocken, eng, du drückst
den schwarzen Knopf des orangen Funksprechgerätes an der Zellenwand und rufst
hinein, hinein in die Welt, hinüber in die andere Kabine an der anderen Bürowand,
und wartest auf Antwort. Walk an Talk. Du wachst nicht auf.

Wind drawing
The flower is blooming
inspring. The cicada is
singing in summer.
The wheat is ready for
harvest in autumn.
The snow is falling in winter.
The breath of air carries a
fragrant green.
I am part of Nature. I will be
the blue sky one day.
For another Nature.

Daily Hero (Nederland)

Rikuo Ueda (Japan)
Plek om slechte ideeën te smeden
Gematerialiseerd visuele slampoetry; vanuit de
aanwezige stoelen van B & W en wat burgerstoelen.
Recycle memory
Net zoals spullen gerecycled kunnen worden kan men
z’n ideeën recyclen en zo wellicht van allerlei extra
ballast afkomen.

Geluidsobject: Klittind sound.

Hondenhok ‘Mobile home for ‘Beau Guy’

Frans Venhorst
(Nederland)

On Wheels.
Steeds vaker doe ik wielen onder mijn objecten.
Ik denk erover zelfs wielen onder mijn schilderijen te maken. Ik ben gek op
wielen, de beste ontdekking (uitvinding) van de mensheid.
Wielen hebben een functie, mijn wielen suggereren (meestal) een functie.

Thomas
Wegmann
(Duitsland)

WASSER
Aufgenommen im Herbst in
Castricum aan Zee
Film, 50 Minuten

Deutsche Landschaft
Die Installation “Deutsche Landschaft” nutzt
das Bild einer Tischgesellschaft, um vom
Menschen zu erzählen. In der Montage
unterschiedlicher Materialien und in der
Opposition verschiedener Formen und
Farben werden nicht nur ästhetische
Spannungen, sondern auch nationale
Pathologien thematisiert. Die Hecken, die
hier stellvertretend für den Menschen am
Tisch Platz genommen haben, könnten
krauser und wirrer nicht sein. 			
					
Text (Auszug) von Michael Stoeber,
Hannover

Tom Otto (Duitsland)

Merel Eva Meinen (Nederland)
Hier woon ik
Bio-industrie leven met films van ‘Wakker Dier”

In de bio-industrie wordt de beschikbare ruimte per
dier bepaald door: kilogewicht/per m2. Per hok is
verhoudingsgewijs de beschikbare ruimte voor resp.
kip, varken, eend, en koe in mensen vertaald. Men kan
lijfelijk ervaren hoeveel ruimte een dier in de bio-industrie
toegewezen krijgt om te leven en in op te groeien.

Martha Atienza (Philippines)
A land in which weeds have their place.
No room for coincidence.
My schedule is timed as rigorous as the traffic lights.
Every part of my life has been set.
Every physical step I make has been marked.
A space to live, sleep, eat, work, study, recreate, grow old, and be buried.
My calculated life has made me forget myself.
A rolled out blueprint I am.
40 m2 in mind, video installation.

Foto: Astrid van Loo

Loes ten Anscher (Nederland)
Foto: Astrid van Loo

No Soap
Ooit bestond het gemiddelde gezinsarsenaal persoonlijke
verzorgingsproducten uit een stuk zeep, een tube tandpasta
en een familieflacon shampoo. Voor vader een staaf
scheerzeep en voor moeder een potje crème en een flesje
odorex met watjes. In No Soap laat Loes ten Anscher de
huidige stand van zaken bij jongeren zien.
Voor de opgroeiende jongen: antiroosshampoo,
stylingmousse, showergel, hair&body, elke dag shampoo,
zelfbruiner, bodylotion, stylingmousse extra hold,
ochtendtandpasta, avondtandpasta, scheerschuim for men,
soepele spieren badolie, stylinggel, antimycoticum, clearasil,
crème, revitaliserende showergel, modelerende fiber paste,
koortslip crème, wax, after shave eau de toilette, after shave
balm, after shave, lippenbalsem.
Voor het opgroeiend meisje: lenzenvloeistof, lenzendoosje,
shampoo, crèmedouche, bodylotion, aromatherapy,
shampoo, haarlak, crèmespoeling, 2 in1 shampoo, liquid
facial soap, vochtinbrengende lotion, reinigingslotion, scrub,
intensive night treatment gel, deospray, super volume
mascara, tandpasta, nagellakremover, scheerschuim, eau
de parfum, mascara sensitive, deoroller, eau de toilette,
lenzendoosje, sterilon, nagelriemolie, lipgloss, lippenstift,
maskertje, lipstick, intiemspray, single blush, nagellak, nail
polish, longlasting lipstick, eau de toilette, nachtcrème,
handlotion, oogschaduw, eyecontour.

Things & Souls, Installation mit Video von Simone
Zaugg CH, 2008
Schwarze Wand, TV-Wecker, VHS-Player, Bord
Master: Digital Video, B/W, stereo sound, loop
Wie wir alle wissen haben Dinge keine Seele.
Doch sind es oftmals diejenigen Gegenstände,
die uns lange ohne direkte Funktion in einer
Art Warteschlaufe begleiten, die langsam
und stetig eine Beziehung zu uns aufbauen.
Ihr Gebrauchsdasein ist vorbei. Sie werden
zu Zuschauern in unserem Leben. Stehen da,
verstauben und warten auf ihren nächsten
Auftritt, der vielleicht nie mehr kommen wird. Und
dennoch sind sie uns ans Herz gewachsen. Sie
füllen unsere Gegenwart mit Zeit. Sie erzählen
von vergangenen Geschichten und blicken in
die Zukunft. Ihre Seelen sind erwacht.

Simone Zaugg (Zwitserland)
Óskar Ericsson
(Ijsland)

Lineage
The video collage “Lineage” is created with
timelessness in mind.
A 21st century family poses in their own
clothes and environment, yet is perceived
as a style descended from a 100 years
ago.
The collage expresses that loops and spirals
are reoccurring everywhere in any type of
form. What goes around comes around.
History repeats itself, its inevitable.
Óskar Ericsson, Montreal 2008

Wood be: urban
biology II
Het beeld laat een
teddybeer zien
met naast de beer
een verantwoorde
biologische voorstelling
van het skelet van de
beer. Ogenschijnlijk
gaat het beeld over
de ‘echtheid’ van onze
imaginaire beleving in
relatie tot meetbare
werkelijkheid. Maar
de gelaagdheid van
het beeld vraagt
om een intensere
aanschouwing. Een
visuele speldenprik in
het filosofische gezwel.

Gert Eussen (Nederland)
Pakken melk met foto-opdruk van recent vermiste personen
In Amerika is een dergelijk ‘gebruik’ van een massaproduct gewoon. Een nobel en eervol
streven om commercie en individuele misere te vereenzelvigen in een nuttige boodschap.
Mooi is ook de relatie tussen het melkpak en het leven. Maar wat gebeurt er als het product
gebruikt is? Als oud vuil weggegooid? Of worden ze versnipperd, verpulverd en gekookt
zodat er weer nieuwe kartonnen producten van worden gemaakt?

Ei-meditatie (Installatie)

Oscar Prinsen (Nederland)

De loslopende mens
Wat betekent voor mij ‘Niet meer gebruiken dan je nodig hebt?’ In een maatschappij waarin een overschot is aan
zinloze producten en waar verveling afgekocht wordt? Zowel materieel en immaterieel vraag ik mij af wat ik nodig heb.
Ik houd van leuke en mooie dingen die mijn leven leuker en mooier maken maar aan de andere kant wil ik ook zo min
mogelijk bezitten om geen ballast te hebben. Het draait volgens mij allemaal om contact. We leven zover af van onze
natuur en spiritualiteit (geloof in iets) dat we contact zoeken in het materiële. Na een overvloed van consumeren zie
je vaak dat mensen naar iets anders zoeken. Mensen komen er achter dat geluk en vrijheid in hele kleine en andere
dingen zit. Ikzelf voel mij als een zen-boeddhist in de Mediamarkt en ervaar dit als een opgave om hier een evenwicht
in te zoeken.
Tree-accumulater - Hier kunt u zich even opladen aan een boom.
Machine of Love - Treehugger - Meditatiemat met accesoires (foto installatie) - Public Meditation Corner

Language is a Virus
(How many words are needed to
create communication) The work
and the title reference to the fact
that we are all beginning to speak
more or less bad English when
we are dealing with international
connections. Perfect English is
not so useful because it harder
for the receiver to understand.
So Language as a tool for
communication are becoming
more simple and small language
as Dutch and Danish must be
stored in closets and books – How
many words does it take to create
communication?

Steen Rasmussen (Denmark)
Maria-José Ramirez Ramirez (Spanje)
De boodschapper
Een reflectie over de handelingen die wij dagelijks vanzelfsprekend verrichten bij het boodschappen doen.

ChillBilly’s: Moderne zitobjecten geïnspireerd op een Oosterse traditie.

Oscar Prinsen en Esther Tamboer (nederland)
Bertine Bosch (Nederland)

Transport
Twee op het oog makkelijk
verrijdbare wagentjes met
wielen en een handvat,
volgeladen met verf- en
andere ondefinieerbare blikken
staan te wachten op transport.
De stapeling geeft aan dat is
na gedacht over verplaatsing
van materialen. De al zeer
oude blikken met merken die
niet meer bestaan suggereren
tegelijkertijd de fictie van de
tijd.

Mijn autonome werk bevindt zich op
het vlak van onderzoek naar kleding.Ik
onderwerp kleding aan mijn handtastelijke
nieuwsgierigheid. Ik voel, kijk, ontleed en
analyseer.
Mijn nieuwsgierigheid is tijdens dit proces
de belangrijkste drijfveer.Ik ben nieuwsgierig
naar de mogelijkheden en onmogelijkheden
die kleding aan een persoon of meerdere
personen kan bieden. Ik gebruik bestaande
kleding of geabstraheerde kledingvormen
waarbij het accent ligt op de uitwerking op
het lichaam en de (on)mogelijkheden van
een vorm.Met mijn onderzoek verken ik de
grenzen van draagbaarheid en functionaliteit
van kleding en breng ik betekenis en inhoud
van kleding in beeld.Mijn beeldend werk
bestaat uit performances, videobeelden en
foto’s, waarin bestaande kleding of een eigen
collectie aanleiding is.
Mijn toegepaste werk bestaat uit draagbare
kleding. Deze ontstaat vaak uit een
verzameling, bijvoorbeeld een verzameling
tafelkleden die een collectie van rokken wordt.
Of 3-delige pakken uit vervlogen jaren die
veranderen in mantelpakjes. Ik werk graag
met bestaande producten omdat ik het
proces van transformatie van iets ‘ouds’ in iets
‘nieuws’ erg boeiend vind.(afbeeldingen eigen
werk)

Jasmijn Miltenburg

(Nederland)

Marina Weddeling (Nederland)

‘Schmalhans’ (kapstok)
Iedereen gebruikt een stoel
als een kapstok en hangt
zijn jas erover. En dit zonder
na te denken. Je doet het
gewoon. Iedereen doet
het. Afgekeurde stoelen
zijn dwars doormidden
gezaagd en staan nu naast
elkaar tegen de muur
aan zodat het lijkt alsof de
stoelen half in de muur
verdwijnen.

Kunstwinkel Eerst !

Mirna Limon

Harriët Elsenaar

Interactief

Shopwindow reading
Concept idee: Matthias Schamp.
Fünf mit Megaphonen ausgerüstete und von einem Kameramann begleitete Aktionisten schreiten die Einkaufszone ab
und lesen dabei - ohne eigene Worthinzufügungen - die ihnen zu Augen kommenden Texte (aus Plakaten und Schildern,
auf den T-Shirts und Einkaufstüten der Passanten, in den Fenstern und auf den Fassaden) laut vor. Zum Vortrag kommt
das Allover an Information, das als im Unbewussten wirkende Geschwätzigkeit den öffentlichen Raum überzieht.
Shopwindow reading, Delden 2008
Five actors are walking along the shopping precinct. They are wearing T-shirts with the inscription: SHOPWINDOW
READING. In their hands they are holding megaphones. Without adding any of their own words they are reading only the
texts they find on the fronts of buildings, in the windows of the shops and on the bags and clothes of pedestrians.
This information normally works in the unconscious. The performance moves the awareness of textual information into
the forefront of people’s minds. Afterwards the messages fall back in the unconscious again.
5 actievoerders lopen door het winkelgebied. Zij dragen t’shirts met het opschrift “SHOPWINDOW READING”
en hebben megafoons bij zich. Zonder andere woorden te gebruiken lezen zij hardop de teksten die op de gevels
van winkels, de etalages en op de plastic tassen van voorbijgangers staan. Deze informatie werkt normaal op ons
onderbewustzijn. De performance maakt ons bewust van de tekstinformatie die ons overspoelt en onbewust beïnvloedt
in de openbare ruimte.

Pocket Concept idee: Merel Eva Meinen
Workshop uitgevoerd door Phillip Ultée, Martha Atienza, Merel Eva Meinen
Bij de workshop Pocket bekijk je wat je allemaal in je (broek) zak hebt. Voor al deze dingen kun je best een extra Pocket
gebruiken. De deelnemers gaan tussen oude afgedankte kleding op zoek naar een broek-, vest-, jas- zak. Van deze
zak maken we een pocket tasje.

Buttons Concept idee: Merel Eva Meinen
Het meeste verpakkings materiaal is erg mooi van kleur en vormgeving. Toch gooi je dagelijks veel verpakkings
materiaal weg. Door er een button van te maken krijgt het een nieuwe functie.

Afval van vandaag: Archeologie voor de toekomst

Concept idee: Merel Eva Meinen en Bertine Bosch.
Workshop uitgevoerd door Phillip Ultée, Martha Atienza, Merel Eva Meinen.
Zijn we ons bewust, dat ,wat we nu achteloos weg werpen, in de toekomst misschien een waardevol archeologisch
voorwerp zou kunnen zijn? Een plastic fles, blikje, sigaret, chipszakje, papier, glas etc. Liggen voor het oprapen ! Zullen er
over 10 jaar nog blikjes, plastic flesjes, doosjes, snoeppapiertjes etc. Gebruikt  worden? En zullen er nog er nog sigaretten
verkocht mogen worden? Tijdens de workshop zijn de groepen de straat opgegaan om weggegooide voorwerpen te
verzamelen. Vervolgens zijn de gevonden afval voorwerpen ingeblikt en is op een etiket op de buitenkant van de blikken,
de inventaris beschreven en de naam en school van de vinder geregistreerd. Of de collectie blikken een waardevol
document en tijdsbeeld kan worden zal de toekomst uitwijzen!

Nieuw uit Oud Concept idee: Jasmijn Miltenburg
De workshop die ik tijdens ‘Wast not want not’ geef, draagt de titel ‘Nieuw uit
Oud’. De deelnemers van de workshop gaan met kleding van ‘Het Goed’
(kringloopbedrijf) aan de slag. Het is de bedoeling dat ze in een klein uur een
nieuw kledingstuk of accessoire maken. Je mag knippen, plakken, naaien,
tekenen, alles om je rok, tas, armwarmers etc. Zo mooi mogelijk te maken.
Op deze manier wordt kleding die niet meer gedragen wordt toch nog
waardevol en krijgen een tweede leven. (Afbeeldingen workshop)

Knopen Concept idee: Marina Weddeling
Veel oudere mensen hebben nog dozen vol met knopen. Het was vroeger de gewoonte wanneer je kleding versleten
of te klein was en weggegooid zou worden dat dan in ieder geval (uit zuinigheid) alle knopen van het kledingstuk
geknipt en opgeborgen werden. Vaak was de kleding handgemaakt en de knopen met dezelfde stof bekleedt als het
kledingstuk. Aan de soort knoop kon je ook goed zien of het een duur kledingstuk was. Het stond vast dat de knopen
waardevol waren en ooit weer eens van pas zouden komen! Tegenwoordig zijn de knopen niet meer zo belangrijk.
Fabrieksmatig worden ze vervaardigd en machinaal bevestigd. Door de knopen te sorteren op kleur en maat en zo een
ritme te vinden zijn er bijzonder fraaie sieraden gemaakt.

educatief
Wakker dier

Twente Milieu

Left overs
Een Indiase soep: Kichuri soep.
Geïnspireerd op Kichuri: Een Indiase
stoofpotmaaltijd die vooral gegeten
wordt in de regentijd. Als het veertien
dagen regende en men niet op het
land kon gaan oogsten of naar een
winkel kon gaan: “what’s left in de
voorraad kast?
Gefrituurde balletjes
Een restje over van gisteren? Bijna
altijd geschikt om een balletje van te
frituren.
Salade van het seizoen
De wintergroenten zijn bijna op, de
meeste voorjaarsgroenten staan
nog op het land. Dit is een salade
met ingrediënten van wat er wel
is. Winterpostelein bijvoorbeeld.
Geserveerd in een bananenblad.

HKS Metals

´s-Peer catering

			

			
CV:

Eerdere activiteiten / prijzen van Stichting MIKC (voorheen DBK)
Oprichting: Kunstenaarsinitiatief oprichting 1989 / Stichting MIKC 2000

Perron I:
1990- 2000 		
			
			
			
			
2000 - heden  		

Galerie Perron 1
Artistiek en dagelijks bestuur stichting MIKC
Galerie voor installaties uitsluitend van buitenaf te bezichtigen.
Beleid: Het tonen en signaleren van actuele ontwikkelingen in
de beeldende kunst
Stichting Perron 1  i.s.m.  MIKC

Exposities / projecten en manifestaties:
1992 - 2004  		
			
			
2000			
			
2000			
			
2003			
			
2002			
			
2003			
	                    	
2004			
			
2006			
	                     	
2007			
			
2008			
			

Het Stratenplan: Achttien kunstwerken in de straten van Delden
met een max. oppvlakte van 1m2  i.s.m. gemeente Stad Delden
Subsidie Provincie Overijssel
Kleurcopieproject: Rank Xerox 10 internationale kunstenaars werken
met het medium kleurkopie. Subsidie Prov. Overijssel
“Kunstgras / Graskunst” Landartmanifestatie op landgoed Twickel en Delden
Uitgave catalogus subsidie Prov. Overijssel
PERRON 1: “Kijkdozen” 75 kijkdozen ter gelegenheid van jubileum Perron 1.
uitgave poster ontwerp Dickson Meinen co-op
“Transparence” Bergkerk Deventer Internationale Kunst / Perron
uitgave catalogus door Museum de Fundatie
Laga Kunstkassen project op de Landesgartenschau van Gronau / Losser 2003
uitgave catalogus  LAGA en MIKC ontwerp Dickson Meinen co-op
Museum de Fundatie: “Kunstkassen” 8 kassen met installaties op lokatie 2004, Heino
Uitgave Brochure Museum de Fundatie
“Food Non Food” Jongerenproject: Leegstaande panden Goor / Provincie Overijssel
Uitgave Catalogus Ontwerp Dickson Meinen Co-op
Jubileum Perron 1: Depot 80 kunstenaars in Perron 1 gevonden en verloren kunstvoorwerpen.
Uitgave catalogus en poster ontwerp LOOD
Waste Not Want Not: Jongerenproject in voormalig Gemeentehuis Delden / Provincie Overijssel
Ressinghplein 2 Stad Delden / gem. Hof van Twente		

Prijzen:
1992			
Landelijke V.V.K. Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst
2003			
1e Prijs “Kunstwettbewerb: LAGA Duitsland Kunstkassen  Gronau / Losser, Euregio
2005-2006		
2e Prijs Productiefonds Provincie Overijssel “Food Non Food” Jongerenspecial
			
uitvoering 2006
2007-2008		
1e Prijs  Productiefonds provincie Overijssel “Waste not, Want not”  				
				
Jongerenspecial Uitvoering 2008
Kunstdiners:
Heike Palanca en Christine Bernhard,Gerlinde en Greetje Habekotté, Winterkost en Zomerkost,
				
Kunstbuffet / Picknick, Thomas Wegmann,Petrix. Fredie Beckmans “De Worstclub”, s’Peercatering
Performances:		
Simone Zaugg, Pfelder, Kurt Matt, Jeroen van Westen, Farideh Jamshidi, Walking talking Living
				
Dolls, Oscar Prinsen, e.a.
Muziekoptredens:
o.a. Jan Kuiper and Friends, Aîcha Klei, Ruben de Wilde, Marsh Mallows
			
Tsigane Utrechts studenten orkest, Siroc, Jool Hul e.a.

colofon
Organisatie: Stichting MIKC
Concept: Bertine Bosch, Merel Eva Meinen
Beleid: Jongeren in aanraking brengen met actuele en vernieuwende kunstvormen
Lay out: Dickson Meinen co-op
Fotografie: Adam Dickson, Bert Meinen
Foto Loes ten Ansche: Astrid van Loo
Foto Oscar Prinsen en Esther Tamboer: Esther Tamboer
Drukwerk: Drukkerij Veltmann, Enschede
Voorwoord: Dick Buursink, Gedeputeerde Cultuur Europa en Stedelijke Netwerken
Tekst: Drs. Zeno Kolks, Kunsthistoricus
Toelichting: MIKC
Subsidie:
Provincie Overijssel,
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Hof van Twente
Sponsoring:
Twente Milieu, Enschede
HKS Metals, Hengelo
Wakker Dier
Vredestein Banden BV, Enschede
Het Goed, Enschede
Fa. ten Dam installaties, Delden
Dirk van de Broek, Delden
Info: www.mikc.nl
Email: Info@mikc.nl
Secretariaat: Noorderhagen 35 7491 AP Delden NL.
Tel.0031(0)743763265 of 0031(0)742909317
Contactpersonen: Bertine Bosch, Merel Eva Meinen
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www.mikc.nl

