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O o sreNsrrND Persbeicht

De tentoonstelling oosrrxwrxu, die valn z*etdeg 20 november tot en met woensdag
8 december 7993 in de Kunswereniging Diepenheim wordt gehouden, toont werk van
acht ex-AXI -sfi:rdenten.
Alle deelnemers deden ooit mee aan de tentoonstelling Vent ilu Noril.

Voor dit initiatie{ dat Lidewij Edelkoort negen jaar geleden stertte in het Instinrt
Néerlandais in Parijs, worden afgestudeerden van Nederlandse kunstacademies geselecteerd
op kwaliteit"
Elk jaar worden een nvintigtal kunstenaars gevreagd werk ter beschikking te stellen,
dat door Lidewif Edelkoott en Koos Flinterman wordt uitgezocht.
De laatste drie jaren hebben afgestudeerden van de AKI Akademie voor Beeldende Kunst
te Enschede voor prominente birjdragen gezorgd. Zo zelfi dat aI nvee jaar achter elkaar de

ingestelde Zeebeltprijs naar een AKl-student is gegaan. De jury meende dat op grond van
biizondere artistieke en veelbelovende werken vorigjaar Merijn Bolink en dit jaar
Anja Krause de prijs verdienden.
De Kunswerenigurg Diepenheim zag hierin een reden om, met Anja Krause als meest
recente winnaar en meest prominent aanwezige in de tentoonstelling, ook de zeven ande-

beeldhouwen
beeldhouwen

{ r ren uit te nodigen voor OosrENwrND.

\
í In de tentoonstelling zijn werken te zien die zeer verschillend zijn. De kunstenaars zijn dan
{ . ook afgestudeerd in disciplines zoals: gemengde media, schilderen, beeldhouwen en
è illustratie.
è Hoewel de deelnemers nog aan het begin van een artistieke v/eg staan toont oosrnxwrNp
\ een bijzondere mate van oorspronkelijkheid in de werken.
{JIJ

Deelnemers zijn:

Caro Bensca
Merijn Bolink
Claudia fleinerrna,n gemengde media.

Anja Krause beeldhouwen
Eugenie Krikhaar gemengde media
Gabriëlle Ikoll illustratie
Ronald Ophuis gemengde media
Ifurfur Pawlik-Passade gemengde media

D De tentoonstelling wordt op z*erdag20 november om 16.00 uur geopend door7 
Sipke Huismans, directeur van de AKI Akademie voor Beeldende Kunst Enschede.
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J Openíngstijiten Rttutuereniging Diepenheitn

maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur,
zaterdag 14.00 - 1,6.30 uur en zondag 1.2"00 - 16.30 uur.
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