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Christoph Sebastian (Bad Neuenahr, 1973)
— Blue 
 115 × 160 cm, 2011
 digital C-Print, Diasec
 editie 1/3 + 2 ap

In de reeks ‘Fahrzeuge’ (voertuigen) presenteert de 
Duitse fotograaf Christoph Sebastian de auto los van 
zijn maatschappelijke functie als een geïsoleerd object. 
De kunstenaar is niet zozeer geïnteresseerd in de 
clichés over de auto, zoals het gevoel van vrijheid en 
autonomie, maar legt als een antropoloog door zijn 
beeldreeksen in verschillende categorieën (ontwerp, 
kleur, situatie) vast hoe de typologie van het voertuig 
er in de 21e eeuw uitziet. Iets van zijn andere werk als 
theaterfotograaf ziet de toeschouwer wellicht terug in 
de manier waarop hij de auto’s haast theatraal weet 
neer te zetten als acteurs tegen een decor.  

Stefan Oláh (Wenen, 1971)
— AVANTI, Am Heumarkt 1, 1030 Wien
 60 × 80 cm
 editie 7 + 3 ap
— TURMÖL, Lerchenfelder Gürtel 57, 1160 Wien
 60 × 80 cm
 editie 7 + 3 ap

Stefan Oláh studeerde fotografie aan the Academy for 
Photodesign, Munich. Hij werkt in Wenen als fotograaf 
aan uiteenlopende projecten. In het boek ‘Twenty six 
Viennese Gasoline Stations’ (uitgeverij Roma) houdt 
Oláh zich bezig met de esthetiek van een louter prak-
tische nutsvoorziening, het tankstation. Hoewel buiten 
de stad de opkomst van de grote moderne tankstations 
niet te stoppen lijkt, getuigen de benzinepompen van de 
wijze waarop deze zich in veel Europese binnensteden 
hebben ontwikkeld. Het boek is een hommage aan een 
beroemd geworden fotoboek van de Amerikaanse kuns-
tenaar Ed Ruscha die 26 tankstations uit Los Angeles 
fotografeerde in de jaren 60.

Ilse Leenders (Leiden, 1979)
— Tokyo Monogatari 03  
 60 × 80 cm, 2008
 ultrachrome print
 editie 2/10
— Ilse Leenders (Leiden, 1979) 
 i.s.m. Maurits Giesen (Wehl, 1975)
 Suspicious Movements 03 
 120 × 150 cm, 2002 
 ultrachrome print
 editie 2/10 

Ilse Leenders studeerde in 2001 af aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar 
geënsceneerde foto’s zijn projecties van haar ideeën en 
gedachtenwereld, toegepast op een alledaagse werke-
lijkheid, waardoor deze zowel kenbaar wordt als simul-
taan aan dit alledaagse ontstijgt. Door voortdurend op 
zoek te zijn naar de juiste locaties, door lichaamstaal en 
haar verfijnde beeldtaal ontstaat een verhalend beeld; 
haar werk roept een magisch realisme op. 
De foto uit de reeks ‘Tokyo Monogatari’ is geïnspireerd 
op het straatbeeld in de Japanse hoofdstad. De foto 
uit de reeks ‘Suspicious Movements’ maakte ze in 
samenwerking met fotograaf Maurits Giesen. Ze figure-
ren beiden ook op de foto. 

Frank van der Salm (Delft, 1964)
— Cycle
 (2×) 120 × 164 cm, 2006
 endura, perspex, dibond
 editie 1/10 + 1 ap

De auto is een westerse uitvinding en heeft zich over de 
hele wereld verspreid: een toonbeeld van moderniser-
ing en mondialisering. Voor velen representeert de auto 
vrijheid en is het een statussymbool bij uitstek. Echter de 
groeiende automobiliteit brengt ook een milieuvervuiling 
en fileproblematiek met zich mee. Het zijn twee zijdes 
van dezelfde medaille. In dit tweeluik legt Frank van der 
Salm een groot autoviaduct in Shanghai vast dat het 
oude en het nieuwe Shanghai verbindt, als getuigenis 
van de kolossale ontwikkeling die de stad doormaakt. 

Patrick Weidmann (Zwitserland, 1958)
— Dashboard with phone, 750-14-2004 
 80 × 120 cm, 2004
 diasec-dibond
 artist print
— Exhaust pipes, 913-33a-2007 
 80 × 120 cm, 2007 
 diasec-dibond
 artist print

Patrick Weidmann woont in Geneve, Zwitserland. De kun-
stenaar werkt al lang aan zijn oeuvre. In deze foto’s toont 
hij de fascinatie, tegen het fetisjisme aan, voor objecten, 
welke een grote rol speelt in de samenleving en in het 
bijzonder in de omgang met auto’s. Door de manier 
waarop hij zijn foto’s kadert, benadrukt hij het karakter 
van de foto als een uitsnede van een andere wereld. Zijn 
omgang met licht en reflecties is meesterlijk en doet niet 
onder voor een gemiddelde reclamecampagne. Voor 
LeasePlan selecteerde hij werken die betrekking hebben 
op de levenscyclus van de auto. 

Iwan Baan (Alkmaar, 1975)
— Caracas 
 100 × 150 cm, 2010
 diasec-dibond
 editie 1/7
— 1111 Lincoln Road–Miami 
 80 × 120 cm, 2009
 diasec-dibond
 editie 1/10 + 2 ap
— 1111 Lincoln Road–Miami 
 100 × 150 cm, 2009 
 diasec-dibond
 editie 1/10 + 2 ap

De Nederlandse fotograaf Iwan Baan staat bekend om 
zijn uitgesproken foto’s die de interactie van mensen met 
architectuur vastleggen. Sinds hij in 2005 met architect 
Rem Koolhaas begon samen te werken, reist hij de 
wereld rond om de meest vernieuwende gebouwen te 
fotograferen. Zijn foto van New York in het donker getrof-
fen door Super storm Sandy ging de wereld over. In de 
selectie van foto’s komt de impact van de auto op ver-
schillende schaalniveaus in de stad tot uitdrukking: van 
de lifestyle-parkeergarage van de architecten Herzog & 
De Meuron in Miami Beach tot de snelwegen die steden 
als Dubai en Caracas doorkruisen.

Dominik Hodel (Luzerne, 1986)
— Headlights I
 100 × 150 cm, 2010 
 print op dibond
 editie 1/3

Dominik Hodel woont en werkt in Zürich, Zwitserland. Hij 
behoort tot een jonge en vernieuwende generatie Zwit-
serse kunstenaars. In het werk ‘Headlights’ maakt Hodel 
het object, dat wil zeggen verschillende type koplampen
los uit hun oorspronkelijke context. Het geïsoleerde 
voorwerp toont de weerspiegeling van de stad en wordt 
een nieuw te onderzoeken raadselachtig oppervlak. In 
de gelijknamige video trekt een stadslandschap voorbij, 
weerspiegeld in een koplamp.

Hans Scholten (Roermond, 1952)
— Urban Future: Libanon Beirut
 72 × 90 cm, 2003—2011
 gepigmenteerde inkjetprint op katoenpapier
 editie 1/3

Beeldend kunstenaar Hans Scholten onderzoekt sinds 
2002 onder de collectieve titel ‘Urban Future’ de vergaan-
de verstedelijking van niet-Westerse steden zoals Bei-
jing, Beirut, Teheran, São Paulo, Damascus en Mumbai. 
Middels het medium van de fotografie wil hij iets van het 
enorme krachtenveld van urbanisering laten zien. Voor 
LeasePlan maakte hij een selectie uit zijn beeldarchief 
welke laat zien hoe auto’s in de groeiende metropool 
aanwezig zijn. De foto’s werden op mat katoen-papier 
door hem zelf afgedrukt.

Marie-José Jongerius (De Bilt, 1970)
— Hollywood 
 120 × 150 cm, ca. 2007
 inktjet op dibond
 editie 5 + 2 ap

Marie-José Jongerius studeerde fotografie aan de Ko-
ninklijke Academie in Den Haag en de master fotografie 
aan het St. Joost te Breda. Ze werkte en woonde lang in 
Los Angeles, waar ze deze foto ook maakte. Ze fotogra-
feert de relatie tussen mens en natuur. Een terugkerend 
thema van haar is het landschap en de verandering die 
daarin plaatsvindt door sociaal, politiek en economisch 
gedrag van de mens.
Snelwegen, parkeerplaatsen en parkeergarages dragen 
bij aan het idee van vrijheid dat in het bijzonder door de 
Amerikaanse autogebruiker wordt na gestreefd. 

Juul Hondius (Enschede, 1970)
— Maboge 10
 125 × 160 cm, 2003
 c-print, diasec
 editie 2/5 + 2 ap

Juul Hondius laat de kijker de auto op een andere ma-
nier als object zien. Een Opel met inzittende staat, 
omringd door water, verstild in een mysterieus bergland-
schap. Het beeld focust de aandacht van de toeschou-
wer op de vorm maar ook op de locatie van de auto: 
wat zou hij daar doen? Wat is het verhaal achter de foto? 
De titel verwijst naar het dorpje in België waar de foto is 
gemaakt. 

Cary Markerink (Medan, Sumatra, 1951) 
— A4 Schiphol
 75 × 150 cm, 1996
 c-print dibond 
— A12 Den Haag 
 90 × 110 cm, 1996 
 c-print dibond

Cary Markerink bracht zijn jeugd door reizend tussen 
Indonesië, Nederland en Duitsland waarna hij in Neder-
land opgroeide. Samen met fotograaf Theo Baart maak-
te hij in 1996 het boek en de tentoonstelling Snel- weg/ 
Highways in the Netherlands, dat voor het eerst de blik 
richtte op geasfalteerd Nederland en het onontdekte 
landschap van de snelweg. Zijn foto’s tonen micro– en 
macrobeelden van het Nederlandse snelweglandschap.

Henrik Spohler (Bremen, 1965)
— Assembly line #3
 107 × 130 cm, 2008
 pigment print
 editie 1/5

De foto van de Duitse fotograaf Henrik Spohler toont 
een auto op een lopende band in een geavanceerde 
BMW-fabriek. Spohler is gefascineerd door de manier 
waarop fabrieken en productie tegenwoordig worden 
georganiseerd. Dit werk maakt onderdeel uit van de 
serie ‘Global Soul’ waarin de fotograaf de interieurs van 
industriële productieplaatsen onderzoekt. Het levert 
een intrigerend, haast surrealistisch beeld van indus-
triële processen op.

Art & Cars-collectie LeasePlan Nederland op Nyenrode
Samenstelling collectie: Kai van Hasselt (shinsekai.nl)
Communicatie: Udo Feitsma Public Relations
Ontwerp brochure: Xavier Fernández Fuentes
(vragen over Art Fund Nyenrode: pschevernels@gmail.com)

Met dank aan alle deelnemende kunstenaars;
de Kunstcommissie LeasePlan Nederland; 
Berno Kleinherenbrink, CEO LeasePlan 
Nederland, het Art Fund Nyenrode; Pol 
Schevernels en Leo van Os, facilitaire dienst 
Nyenrode en het Vechtstreekmuseum.

Art & Cars—collectie LeasePlan
Nederland op Nyenrode

 Vanaf donderdag 9 april tot en met 
zondag 6 juli 2015 is een selectie van 
werken uit de sinds 2011 opgebouwde 
Art & Cars-collectie van leasemaat-
schappij LeasePlan Nederland te zien 
op de Nyenrode Business Universiteit te 
Breukelen.

 In de collectie zijn 88 werken van 
25 hoofdzakelijk Nederlandse en te-
vens Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse 
fotografen samengebracht. Gezamen-
lijk geven ze een beeld van de rol die 
de auto in de hedendaagse stad en 
samenleving inneemt. De tentoons-
telling zet de auto centraal in haar 
omgeving.

 De LeasePlan Art & Cars-collectie 
hangt normaal verspreid over de ver-
schillende vestigingen van de onder-
neming. Kai van Hasselt, oprichter van 
Shinsekai Analysis adviseerde Lease-
Plan bij de samenstelling van de collec-
tie. Hiervan is nu een selectie op 
Nyenrode te zien is.


