12 Week Old Rug, Airco Caravan, 2014 (Hoogpolig tapijt van 1.000 siliconen foetussen ø 130 cm | Deep-piled carpet of 1,000 silicon fetuses ø 51") Ontwerp: Wout de Vringer
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Art of What - De installatie Art of What van kunstenaar Airco Caravan (Amsterdam/New
York) is een reactie op de Christelijke pro-life beweging in de VS die elk mogelijk middel
gebruikt om abortus neer te zetten als moord. Ze demonstreren met spandoeken met
gruwelijke foto’s en de kreet ’Art of Abortion’. Kinderen worden geïndoctrineerd en op pad
gestuurd om kleine poppetjes die een foetus van 12 weken voorstellen uit te delen aan
mensen op straat, zoals dat ook te zien was in de documentaire Jesus Camp (2006). Deze
siliconen embryootjes vormen de kern van de installatie. De werken zijn gemaakt met
verschillende 'vrouwelijke' materialen, zoals breinaalden, panty’s en kleerhangers. Door de
bestelling van 2.000 foetussen raakte de voorraad geheel uitverkocht, wat voorkwam dat
de pro-life organisatie de poppetjes zelf kon gebruiken voor hun activiteiten.
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Art of What - The installation Art of What by artist Airco Caravan (Amsterdam/New York) is
a response to demonstrations of the Christian pro-life movement which uses every possible
means to horrify abortion. On banners they show gruesome pictures with the slogan ‘Art of
Abortion’ to frighten people. Children are indoctrinated into sampling little silicon 12 week
old fetuses to passers-by, as shown in the documentary Jesus Camp (2006). These little
fetuses are the core of the installation. The works are created with different materials,
mostly feminine, like knitting needles, tights and clothes hangers. 2,000 fetuses were
ordered, and went out of stock, wich prevented the organisation to use them for their own
pro-life activities.
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