
Win een racefiets! Metro Casino! Schrijf een lezerscolumn!
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Dat kunst niet alleen in galeries thuishoort, laat tekenaar en schilder Sophie Walraven

(1975) zien. Bij autosloperij De Amstel in Amstelveen kun je tussen de afgedankte

sloopauto’s ware pareltjes ontdekken. Met autolak heeft Walraven verschillende

afbeeldingen aangebracht. Twee hiervan, een plattegrond van Amsterdam en een

zelfportret, worden woensdag uit twee auto’s gezaagd door medewerkers van het

Amsterdam Museum. De werken uit de serie Art at the Scrap Yard komen te hangen in

het museum aan de Nieuwezijds Voorburgwal. “De plattegrond sluit aan bij een serie

geschilderde stadsplattegronden van 1538 tot nu in onze collectie”, zegt een

woordvoerder van het Amsterdam Museum. “Het andere werk past in de

museumverzameling van zelfportretten van schilders.”

De overige kunstuitingen die Walraven maakte bij de autosloperij worden niet verkocht

en uitgezaagd, maar vernietigd samen met de drager, de sloopauto. “Het project raakt

aan de vergankelijkheid van kunst en aan de core business van een autosloperij”, aldus

de woordvoerder. Walraven ziet haar project als een laatste eerbetoon aan afgedankte

auto’s. De voorstellingen waarmee Walraven de sloopauto’s heeft beschilderd zijn

figuratief zoals dansende vrouwen, grachtenhuisjes, een keuken en een plattegrond

van Amsterdam.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

Kunst kijken bij de autosloperij
26 juli 2011 om 15:42 door Anne-Fleur Pel
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Log In

Brutale dief gapt fiets uit Jumbo in
Vught

Gave foto's op verlaten set Orange
Is The New Black

Gemeente wil applaus voor fietsers
op Erasmusbrug

Johnny Depp verrast kinderen
als Jack Sparrow

POPULAIR

Te vroeg op vakantie?
Dikke boete

12:30

Nog meer bootjes tijdens
Sail

12:30

Kylie Jenner wordt
beautyblogger

12:17

11x écht de allerlaatste
waarschuwing voor
Grieken

12:13

Jochie (3) krijgt bekeuring,
reactie is hilarisch

12:10

LIVE: Tour de France 2015 –
Etappe 5

12:02

Zo lastig is het opmaken
van 'n bed vol naaktkatten

11:49

Metro's A Day at the
Parktips

11:26

Couture in het casino voor
Chanel

11:17

Filmcolumn: Bloedheet11:15

Nike kortingscode: 10% korting o...

Deze Center Parcs actiecode geef...

HelloFresh kortingscode voor €22...

Albelli kortingscode voor 25% ko...

Ontvang nu 5% korting op alles v...

Sarenza kortingscode voor 12% ko...

10% korting op je bestelling met...

Home24 kortingscode voor 10%
kor...

Vision Direct kortingscode: ontv...
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SECTIES
Home

Binnenland

Buitenland

Sport

Showbizz

Mode

Digitaal

Koffiepauze

Extra Time

Amsterdam

Rotterdam

Archief

VOLG METRO
Facebook

Twitter

Google+

RSS Feeds

NEEM CONTACT OP
Contactformulier

Tip de redactie

Adverteren

METRO EXTRA
Horoscoop

Win acties

Jobs vinden

Rennen voor Twee:
Marie-José rent ook voor Elin

Onder vergrootglas en soms
’een beetje dom’

Parijs is Charlie

Vrouw gijzelnemer Sydney: ik
ben een terroriste

Berperking vrije artsenkeuze
afgeschoten

Meer mensen dakloos door
schulden en werkloosheid

REACTIES

Startbod: 10,-

Naar de veiling!

Startbod: 50,-

Naar de veiling!

Startbod: 45,-

Naar de veiling!

Startbod: 1,-

Naar de veiling!

Startbod: 1,-

Bureauopstelling

Grasmaaier

Tuintafel

Herenring

Zelf iets veilen? Klik hier!

 PLAATSEN

G-Star kortingscode: Gratis verz...

DE METRO VAN
VANDAAG

LEES IN JE BROWSER!  >
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