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Toelichting

Toelichting:
Carboot Art ‘Art on the road’ 2010
De zoektocht van M.I.K.C. naar nieuwe vormen van beeldende
kunst en presentatie heeft geresulteerd in Carboot Art 2010 met 14
installaties in auto‘s en een special guest auto.
Auto’s hebben kunstenaars altijd al gefascineerd en geïnspireerd
tot transformaties door middel van ‘special effects’ of tot het laten
functioneren van (het uiterlijk van) de auto als kunstobject.
Voor Carboot Art 2010 is een verrassend uitgangspunt gehanteerd:
De eigen auto als drager voor kunst en kunst als drager voor de
auto.
De auto en/of kofferbak (carboot) dient als platform voor de
installatie en presentatie van een statusverhogend autogerelateerd kunstwerk.
Een veelvoud aan invalshoeken toont dat deze voorwaarde zeer
ruim is opgevat door internationale kunstenaars; Van cliché: De
splinternieuwe moderne auto met mooie vrouw als statussymbool
voor succesvolle zakenman, tot veel minder voor de hand liggende
statusverhogende symbolen.
Een mobiel kunstgebeuren zonder vaste woon- of verblijfplaats,
breed inzetbaar door de flexibiliteit van de veertien deelnemende,
auto bezittende kunstenaars.
Een uniek kunstproject dat als een rijdend museum heeft getoerd,
vele Overijsselse plaatsen heeft bezocht en daarmee een groot
publiek heeft bereikt.
Met dank aan Provincie Overijssel, Prins Bernhard Cultuurfonds en
sponsoren.
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Martijn van Dalen - NL

5

De auto, die het fundament vormt voor de kas, staat voor
vervuiling.
De plantenkas is een metafoor voor een afgesloten op-zich-zelfstaand ecosysteem.
Het ecosysteem wordt aangedreven door de auto.
Het begrip 'ecosysteem' en het begrip 'vervuiling' zijn in zekere
mate tegenstrijdig met elkaar.
De combinatie hiervan maakt het ineens interessant.
De vervuiling is dan onderdeel van het ecosysteem geworden.
In tegenstrijd met elkaar verbonden.
Eigenlijk is dit beeld een geconcentreerde versie van hoe de
"Mens" hier op Aarde leeft.
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Martijn van Dalen

‘Kas op wielen’
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Philip Ultee - NL
‘Boodschappenwagen’
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Philip Ultee

De boodschappenwagen van Philip Ultee laat in een collage
verwerkt, alle mogelijke plastic boodschappentassen zien, die door
de consument achteloos gebruikt en weer weggegooid worden.
Een grote kist bekleed met de uitgesneden tassen wekt de
suggestie van een volgeladen kofferbak.
De kleine Fiat Panda staat daarnaast natuurlijk ook bekend als het
boodschappenwagentje bij uitstek.
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Special Guest Theater Roest - NL
‘Brandweerauto’
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Special Guest Theater Roest
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Sukyun Yang en Insook Ju - KOR/D
‘St. Auto’
Foto: Yang Ju Bang (duonaam), in een fascinerende outfit,
documenteren de op- en afbouw van de auto-installatie met foto’s
en licht voor Carboot Art dmv. een korte animatiefilm.
11
Sukyun Yang en Insook Ju

Het zal geen toeval zijn, dat een liefhebber van kerkarchitectuur
als ik gevraagd is om iets te schrijven over het werk van het
Koreaanse kunstenaarsduo Yang Ju Bang, zoals dat te zien was
op de manifestatie Carboot Art, Mobiel Kunstmuseum van 19
september 2010 in Delden. Zij waren vertegenwoordigd met
een rode Volkswagen, die zij blijkbaar in 2009 nieuw hadden
gekocht. Hun auto was aan de buitenzijde opgesierd met foto’s van
interieurs van kerken en tempels (moskeeën miste ik). Het waren
geen gewone opnamen, maar opnamen die door de lens optisch
waren vertekend, wat een vervreemdend effect teweeg brengt.
Het deed mij een beetje denken aan dat van een lachspiegel.
Wat mij verder opviel was dat er helemaal geen mensen in deze
interieurs te zien zijn. Ook dat roept iets ongewoons op; door het
ontbreken van mensen blijven de afmetingen van het gebouw in
het ongewisse.
Overigens zijn de profane interieurfoto’s wèl bevolkt met mensen,
zodat het vervreemdingseffect daarvan minder groot is.
Zeno Kolks
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Han Wassink - NL
‘Overnight’
Camper, opvouwbaar, inschuifbaar.
Handzaam.
Voor snelle opbouw/afbouw tijdens lange reis.
Uitkijk over de vlakte in rust houding.
Gevaar snel gespot.
Reactie passend.
13
Han Wassink
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Steen Rasmussen - DK
‘Forest car’
Looking into the forest through the windows of the car
Dreaming of driving in an eternal forest
If the forest won´t come to you - You must bring the forest!
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Steen Rasmussen
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Kunstenaarsinitiatief PseudonieM
(Pier van Dijk en Myriam Knol) - NL
‘Once just married!’
Onder het motto 'Kijkt en gij zult begrijpen', laat PseudonieM zien
wat het wil zeggen.
De haaks openstaande kap van de cabrio en de toegevoegde
kleding en attributen roepen het beeld op van de vroegere
trouwkoets; een anachronisme.

17
Kunstenaarsinitiatief PseudonieM
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Robert Roelink - NL
‘Eb en Vloed’
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Robert Roelink

Als moderne kunst-nomade trek ik in mijn mobiele woon/
werkatelier, een zes persoons camper, rond langs unieke
werkplekken, gastvrije kunstenaars, open galeries en
buitenkunst-projecten.
Ik leef met de elementen waardoor ik onafhankelijk en flexibel
ben. Mijn manier van leven zie je terug in mijn werk dat over
heden, verleden en toekomst gaat.
Alles staat met elkaar in verbinding, tijd lijkt een verzinsel van de
mens en zijn omgeving.
Alles is herhaling.
De laatste twee jaar bouw ik grote interactieve installaties met als
basismateriaal plastic zakken, (relatief klein verpakt), waarin lucht
wordt geblazen.
Een bewegingsmelder en andere sensoren bepalen de interactieve
momenten.
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ENKA - NL
Eerste Nederlandse Kunstlease voor de Automobilist
(voor Carboot Art met werk van Fenneke ten Thij, Hans Wassink,
Marijke Timmerman
Foto’s:
Fenneke ten Thij NL
‘Hoofdsteun- en autostoelhoes model ‘Moeder’ (resp. maat 75 C en
85 E)
Materiaal: kunststof, textiel, acrylverf.
Veiligheid en comfort tijdens de grote en kleine autorit.
Marijke Timmerman NL
‘Heimwee’
Een ‘overlevingspakket’ voor Nederlanders op verre reizen.
Materiaal: kunststof, hout, drop, pindakaas.
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ENKA

Han Wassink NL
‘Robur Florum’
Materiaal: Porseleinen object voor op de versnellingspook
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Bert Meinen - NL
‘Roadbloc’
244 Verkeers pylonen
Verkeersvest
Ronde plasma lamp
Knipperlichten

23
Bert Meinen
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Karl Heinz Mauermann - D
‘The Mobile Signal Decoder’ by khm
The Mobile Signal Decoder consists of a central processor unit
whose function it is to transform, amplify and visualise any
transmitted signals. On the integrated screen it is possible
to watch things happening in space and time, or which have
happened, or will happen. The central processor unit is
constructed so as to fit inside a vehicle tailored to the purpose, or,
alternately, to be mounted on a small chassis if it is to be moved
within a narrow radius. The Mobile Signal Decoder comes with a
receiver module consisting of a folding mast with divers sensors
which may be erected beside the Decoder.
Working with the Mobile Signal Decoder purposes to make
conditions of the world visible, and thus to promote happiness
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Karl Heinz Mauermann
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Ad Hoc collectief - NL
’Do not use when standing still’
Toiletwagen.
De auto is omgebouwd tot een moderne mobiele toiletwagen
voor op de snelweg. De luxe van een eigen efficiënt en schoon
toilet ‘uitsluitend te gebruiken tijdens het rijden’ geeft de
automobilist optimaal comfort en privacy.

27
Ad Hoc collectief
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Rikuo Ueda - J
‘Travelling pictures’ wind car
A wind machine draws pictures in and outside the car
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Rikuo Ueda
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Danitsja van Dijk - NL
1-2. ‘Auto’s van lucht en plastic’
3. ‘Shovel’ locatie Perron 1, Delden
Uiteraard is het volstrekt nutteloos wat ik doe. Ik maak auto’s,
maar je kunt er niet in rijden. Je kunt er alleen naar kijken en
je erover verwonderen: dat je met lucht en plastic, zo maar
uit het niets, zulke grote auto’s kunt maken. Ik maak al heel
lang opblaasbare kunst. De reden dat ik dat doe, is in feite heel
praktisch: Ik was het zat om altijd maar in mijn eentje met die
zware materialen te slepen. Nu kom ik met een pakketje onder
mijn arm en maak kolossale objecten.Vooral auto’s zijn mooi
om te doen. Zware dingen in werkelijkheid, maar nu zo licht
als een veertje. Mijn eerste werk heb ik gemaakt met een paar
pedaalemmer zakken, een rolletje plakband en een föhn. Nu seal
ik alles aan elkaar. Al het plastic dat ik tegenkom, spaar ik op. Zo
ontstaan de meest fantastische dingen. Een paar jaar geleden
had ik een expositie in een oude garage in Amsterdam. Daar is
mijn eerste auto ontstaan.De objecten zijn trouwens wel gevoelig
voor wind. Als het waait heb ik met de buiten-objecten wel een
probleem.

(uit Tubantia 2010,TWENTEUITDEKUNST door Herman Haverkate interview met de
kunstenaar)

Danitsja van Dijk
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Gert Eussen - NL
‘Wit licht’
Materiaal: hout, gasontbrandingslamp, vergrootglas, Opel combo
en brillen
Toen MIKC me voor dit project vroeg, heb ik onmiddellijk ’ja’
gezegd. Wat is er nu mooier dan met je eigen kunst van de
ene stad naar de andere te rijden? Ik geloof niet zo in het
establishment van de musea en de galeries. Kunst is zoveel meer.
Ik denk daar de laatste tijd veel over na. In de kunst is het alles of
niets.
Deze auto die ik speciaal voor dit project gemaakt heb, is daarvan
het symbool. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk heel simpel. Achterin
mijn auto staat een extreem felle lamp die als een lichtbaken
schijnt en alle kijkers verblindt. Als je daar met het blote oog
inkijkt, zie je alleen maar vlekken. Zet je daarentegen een
eclipsbril op, dan blijft er alleen een klein puntje over. Net als in de
kunst: Je ziet te veel of te weinig. Ook als je dit allemaal ontgaat,
blijft het een fascinerende ervaring. Maar ik hoop natuurlijk dat
mensen verder kijken dan het mooie plaatje. Onlangs heb ik een
installatie gebouwd met onderdelen van mijn vorige wagen: een
VW bus. Auto’s zijn een eindeloze inspiratiebron.
(uit Tubantia 2010,TWENTEUITDEKUNST door Herman Haverkate interview met de
kunstenaar)

Gert Eussen
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Publikum
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M.I.K.C. Productions
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7491 AP Delden
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