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Persbericht

Drie schilders genomineerd voor het WIM IZAKS STIPENDIUM 1gg4 exposeren inde
KUNSTVERENIG ING DI EPENHEI M

Het Wim lzaks Stipendium, groot / 20.000,=, ingesteld door de stichting Wim lzaks,
werd eind november in Den Haag voor de eerste maal door beeldend kunstenaar
Henk Visch uitgereikt aan Reinoud van Vught (Tilburg) die, samen met Wiebe
Bloemena (oldenzaal) en stan Klamer (Amsterdam), tot de laatste drei
genomineerde behoorde. Bovendien werden de drie kunstenaars een publicatie over
hun werk, een tentoonstelling in Den Haag en een expositie in Kunstvereniging
Diepenheim aangeboden.

Hiermee witde de stichting Wim lzaks één van haar doelstellingen realiseren:
aandacht vragen voor veelbelovend schildertalent. Het stipendium wordt gevormd
door de opbrengst van de verkoop van nagelaten werk van de schilder Wim lzaks,
die in 1989 overleed. Henk Visch noemde het stipendium een symbool van
vriendschap: de ene kunstenaar geeÍt Íets aan een andere kunstenaar.

Stond de tentoonstelling in Den Haag nog in het teken van de te nemen beslissing
omtrent de toekenning van het stipendium, in Diepenheim zukken de drie
kunstenaars naar eigen inzicht een keuze uit hun werk maken en de expositie
inrichten.
De reeds genoemde publicatie is bij de Kgnstvereniging Diepenheim en de stichting
Wim lzaks te koop (f 7,50).

De opening van de tentoonstelling heeft plaats op zaterdag 11 februari 1995 om
16.00 uur, Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17 te Diepenheim. Mevr. drs.
Lisette Pelsers, conservator Rijksmuseum Twenthe, zal een korte inleiding op het
werk van de drie exposanten geven.
De tentoonstelling WIM IZAKS STIPENDIUM duurt Um I maart 199S.

De openingstijden zijn:

maandag Um vrijdag
zaterdag en feestdagen
zondag

: 10.30 - 16.30 uur
. 14.00-16.30 uur
.12.00-16.30 uur

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA DIEPENHEIM
Tel.:(05730) 2143

KUNSTVERENIGINC DIEPENHEIM

Grotcstraat 17 7+78.re Dicpcnhcim (o5475) :r43
Postbank sz s r .r8: Rabobank 32 2 r to oi-1


