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AanZet! 2010 UITNODIGING
Kunstprijs voor startend talent in Overijssel en

Gelderland

Kom kijken...

Naar het werk van negen startende talentvolle kunstenaars

die kans maken op de beeldende kunstprijs AanZet!2010. Zij

zijn in juli afgestudeerd aan één van de drie ArtEZ academies

en exposeren met hun eindexamenwerk in CBK Apeldoorn.

Groepstentoonstelling AanZet!

Zaterdag 12 september t/m 1 november 2009.

Kunstenaars

Viktor Baltus - ArtEZ Arnhem

Mirka Farabegoli - ArtEZ Arnhem

Witte van Hulzen - ArtEZ Arnhem

Damian Kapojos - CABK-ArtEZ Zwolle

Henk Lammers - AKI-ArtEZ Enschede

David Möller - AKI-ArtEZ Enschede

Emilio Novani - AKI-ArtEZ Enschede

Rob Strick - AKI-ArtEZ Enschede

Jasper Tuinman – CABK-ArtEZ Zwolle

Feestelijke bekendmaking van
de vier genomineerden
Zaterdag 12 september 2009 van 18.00 tot 23.00 uur

Opening tentoonstelling AanZet!2010 en seizoensopening

CBK Apeldoorn

• Bekendmaking genomineerden

• NIS NOW kofferbakverkoop

• Funky Stuff! Vera Westera & orkest de ereprijs

• Cocktails door de ‘Mojito Meisjes’

• BBQ met heerlijk eten en drinken

• DJ’s Vince & Ernst

Na 23.00 uur Afterparty met Michel de Hey

(kaarten www.gigant.nl).

U bent van harte welkom in CBK Apeldoorn

Wie gaan er door?
Vier van deze kunstenaars ontvangen op

12 september een nominatie!

Met AanZet! 2010 willen vier toonaangevende

kunstinstellingen in Oost-Nederland talentvolle net

afgestudeerde kunstenaars stimuleren. Dit zijn AkkuH

(Aktuele Kunst Hengelo), Kunstenlab, Kunstvereniging

Diepenheim en CBK Gelderland

De Beeldende Kunstprijs voor startend talent bestaat

uit drie fasen:

aanmoediging Zomer 2009: Expositie in CBK Apeldoorn

van negen afgestudeerden aan de ArtEZ

academies. Op 12 september wordt de

nominatie van vier kunstenaars

bekendgemaakt.

uitdaging Voorjaar 2010: Tijdens een werkperiode

bereiden de vier genomineerde

kunstenaars in een gastatelier hun

solotentoonstelling in AkkuH, CBK

Arnhem, Kunstvereniging Diepenheim en

Kunstenlab voor.

bekroning Mei 2010: Publicatie van het werk van de

vier genomineerden en de uitreiking van

de geldprijs van € 4.000 aan de kunstenaar

met de meest veelbelovende expositie.

Tentoonstelling van het werk in Stichting

outLINE te Amsterdam.

De vakjury bestaat uit Erik Mattijssen (beeldend kunstenaar),

Julia van Mourik (redacteur, curator, directeur Lost&Found),

Jan Rothuizen (beeldend kunstenaar).

Voor meer informatie over de prijs zie www.a1-project.nl

Kunstopdracht Saxion
Eén van de genomineerden wordt door Saxion (hogescholen)

uitgenodigd om in opdracht een kunstwerk voor de collectie

van Saxion te maken.

Organisatie AanZet! Kunstvereniging Diepenheim.

AanZet! wordt sinds 2005 georganiseerd door het

samenwerkings-verband AkkuH (Aktuele Kunst Hengelo),

Kunstvereniging Diepenheim, Kunstenlab en Centrum

Beeldende Kunst Gelderland.

Henk Lammers
De installatie van Henk Lammers is in wezen een
‘zelfportret’. De afzonderlijke houten panelen refereren elk
aan aspecten die voor de kunstenaar belangrijk zijn.
Tezamen vormen de panelen een ruimte, die bijna een kopie
is van een café, compleet met podium, “tv” met filmpjes en
een bar. In de installatie valt voor de kijker veel te
ontdekken over de kunstenaar maar ook over zichzelf.
AKI ArtEZ Enschede.

Rob Strick
Rob Strick maakt monumentale tekeningen op papier, waarbij
het beeld in een zwart kader is geplaatst. Binnen dat kader
staan tekst en beeld als delen van een verhaal. Ze hebben
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken, Zo transformeert de
kunstenaar zijn waarnemingen, gedachten en interpretaties tot
een werk met meerdere lagen, waaraan de beschouwer een
eigen invulling kan geven.
AKI ArtEZ Enschede.

Mirka Farabegoli
De tekeningen en het grafische werk van Mirka Farabegoli
tonen figuren en situaties op de grens van fantasie en
werkelijkheid. Soms zijn de beelden herkenbaar, soms bizar.
Inspiratie put de kunstenaar uit persoonlijke ervaringen, uit
bovennatuurlijke verschijnselen, uit verhalen en
overleveringen, maar ook uit de actualiteit van het nieuws.
In essentie gaat het om de soms dunne scheidslijn tussen
feit en fictie.
ArtEZ Arnhem

Damian Kapojos
Damian Kapojos combineert traditionele beeldhouwtechnieken
als het modelleren in klei met nieuwe vondsten zoals het
bekleden van het beeld met stof. Zijn werk kenmerkt zich door
een fascinatie voor beweging en dynamiek, het samengaan of
contrasteren van Westerse en Oosterse invloeden en voor
begrippen als religie versus seksualiteit. Maar bovenal vertaalt
het samenspel tussen vorm en inhoud hetgeen de kunstenaar
vanuit zijn eigen achtergrond bezighoudt.
CABK ArtEZ Zwolle

Viktor Baltus
Viktor Baltus vertaalt zijn ervaringen en fascinatie voor de
natuur in min of meer realistische schilderingen én in
ruimtelijke installaties waarin vorm en kleur centraal staan.
Door bijzonder kleurgebruik in subtiel samenspel met
verftoets, licht en vlak bereikt hij verstilde beelden. In het
ruimtelijke werk onderzoekt de kunstenaar de werking van
het licht door te spelen met gaten, holtes en doorkijkjes.
ArtEZ Arnhem

David Möller
David Möller onderzoekt in zijn werken het grensvlak
tussen tussen plat en ruimtelijk, tussen open en gesloten.
Op monumentale, ruimtelijke vormen schildert hij met losse
toets in vaak felle kleuren. Het werk is abstract, maar lijkt
geïnspireerd op landschappelijke indrukken. Dit in contrast
tot het architectonische van de grondvorm. De verschillende
standpunten van de beschouwer bieden hem een keur aan
indrukken.
AKI ArtEZ Enschede.

Jasper Tuinman
Jasper Tuinman toont zich met zijn landschappen en portret-
ten een echte, ‘ouderwetse’ schilder. De landschappen zijn los
van toets en wekken de indruk schetsmatig te zijn. De in
pasteuze lagen olieverf opgebouwde portretten zijn juist zeer
doorwrocht. Het palet voor de landschappen bestaat uit alle
schakeringen groen, dat voor de portretten uit donkere tinten.
Zo verleent de kunstenaar op schilderkunstige wijze zijn
onderwerpen een geheel eigen en weloverwogen karakter.
CABK ArtEZ Zwolle

Emilio Novani
Emilio Novani toont foto’s en video’s, waarin de mens
figureert in zijn omgeving. Met licht en schaduw is een
verstilde sfeer bereikt. De beelden doen alledaags aan, maar
bij nader inzien moet de kijker moeite doen om te bepalen
wat er eigenlijk te zien is. Emilio Novani toont in zijn werk
het ongewone van het alledaagse en gaat op zoek naar
verholen betekenissen.
AKI ArtEZ Enschede.

Witte van Hulzen / Sander Breure
In de films, performances en theaterstukken die Witte van
Hulzen veelal samen met Sander Breure tot stand brengt,
staat het regisseren van groepen mensen zonder enige
acteerervaring centraal. Verbanden en tegenstellingen
tussen spel en werkelijkheid worden zodoende duidelijk en
onderlinge spanningen komen aan de oppervlakte.
Uitgangspunt vormt de gedachte dat het leven absurd is en
gedragen door door de mens verzonnen rituelen.
ArtEZ Arnhem
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