
persbericht 

outLINE presenteert

emilio novani
winnaar kunstprijs AanZet! 2010

opening vrijdag 11 juni van 18.00 – 20.00 uur   
tentoonstelling duurt tot 10 juli 2010 

Emilio Novani [1980, Naarden] studeerde afgelopen jaar af aan de AKI/ArtEZ academie. 
Met zijn eerste solotentoonstelling in AkkuH [Aktuele Kunst Hengelo] heeft hij AanZet! 
2010 gewonnen! De prijs bestaat uit een geldbedrag en een solotentoonstelling in outLINE.

Uit het juryrapport 
“Op de één of andere wijze zijn de beelden, hoe ogenschijnlijk onbeduidend ook, stuk 
voor stuk herkenbaar en betekenisvol. Ze roepen veel vragen op en tegelijk zijn er allerlei 
aanknopingspunten met ons aller dagelijks leven. Emilio Novani heeft er voor gekozen 
ouder werk een plaats te geven in de reeks nieuwe foto’s. Dat zou een zwaktebod kunnen 
zijn, maar in zijn geval getuigt het van een intelligente verbinding tussen wat er eerder was 
en waar hij nu naar op zoek is. 
We voelen ons een voyeur, alsof we meekijken met de bewakingscamera naar registraties 
van momenten waar we eigenlijk geen getuige van horen te zijn. En dat zijn nergens 
compromitterende situaties, nee, het zijn de meest onopvallende momenten in ons leven, 
tussenmomenten. Door het verschil in maatvoering, korrel en kleur ontstaat een hiërarchie 
in de ordening van de beelden die samen het verhaal vertellen. De regie van de kunstenaar 
is groot en onontkoombaar, toch werkt deze niet beperkend. Hij is een langzame fijnslijper 
die heel precies lijkt te weten waar hij op uit is.”

AanZet! is een Beeldende kunstprijs voor startend talent in Oost- Nederland. AanZet! 
wordt sinds 2005 georganiseerd binnen het samenwerkingsverband AkkuH [Aktuele 
Kunst Hengelo], Kunstvereniging Diepenheim, Kunstenlab en Centrum Beeldende Kunst 
Gelderland. 

Voor meer informatie over AanZet! zie www.a1-project.nl.

Jury AanZet! 2010: Erik Mattijssen beeldend kunstenaar; Julia van Mourik redacteur, 
curator, directeur Lost&Found; Jan Rothuizen beeldend kunstenaar

De publicatie AanZet!2010 is verkrijgbaar in outLINE of via 
www.kunstverenigingdiepenheim.nl 

Met dank aan de Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, SLAK en Saxion.
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