
31 MAART – 6 MEI 2012
MUSEUM DE FUNDATIE-
KASTEEL HET NIJENHUIS
’T NIJENHUIS 10, 8131 RD HEINO/WIJHE

KATJA KOTTMANN
GUIDO EATING SAUSAGES



In Guido eating sausages toont Katja Kottman objecten, foto's en films. 
Verbindend thema: de voorliefde voor het verdwijnende, het groteske, 
het humoristische, het gebrekkige, het alledaagse en het wederkerende. 
Net zoals bij Aby Warburg´s Beeldatlas 'Mnemosyn', Josef Albers’ 
fotoboek met opnamen van precolumbiaanse bouwwerken, Paul Klees 
‘Herbarium’ en Gerhard Richters 'Atlas' staat niet zozeer het voltooide 
meesterwerk voorop, maar eerder het artistieke proces; de weg er 
naar toe. 

In Guido eating sausages Katja Kottman displays objects, photos 
and films. Their uniting theme is: a preference for the vanishing, 
the grotesque, the humorous, the defective, the everyday, and the 
recurrent. Just as is the case with Aby Warburg´s 'Mnemosyn' picture 
atlas, Josef Albers’ photo book with shots of pre-Columbian construc-
tions, Paul Klee's 'Herbarium' and Gerhard Richter's 'Atlas', it is not the 
completed masterpiece that takes pride of place but rather the artistic 
process; the route to the final product.

AanZet!
Zes jonge kunstenaars uit Nederland en Duitsland werden geselecteerd 
om een solotentoonstelling voor te bereiden in een gerenommeerde 
kunstinstelling in Oost-Nederland en het Münsterland. Op 21 april gaat 
één van hen naar huis met een geldprijs van € 4000,-. Daarnaast zet 
Saxion een kunstopdracht uit onder de kandidaten t.w.v. € 5000,-. 
Tenslotte is er dit jaar voor het eerst een publieksprijs van € 1000,-.

OPENING, 31 MAART 2012, 15.00 UUR
MUSEUM DE FUNDATIE-KASTEEL HET NIJENHUIS

AanZet! (‘Get a Move on!’)
Six young artists from the Netherlands and Germany have been 
selected to prepare a solo exhibition in a renowned art institution in the 
Eastern Netherlands and in Münsterland. On 21 April one of them will 
take home a € 4,000 prize. In addition Saxion will put up an art 
commission to the value of € 5,000. Finally: for the first time there will 
be a public award this year of € 1,000.

Wie exposeert waar? / Who is going to exhibit where?
SARAH BIJLSMA  
Museum Henriette Polak, Zaadmarkt 88, Zutphen

MARIA GERDWILKER  
Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, Diepenheim

KATJA KOTTMANN 
Museum de Fundatie-Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, Heino/Wijhe 

JOHANNES LANGKAMP
Stadthausgalerie, Platz des Westfälischen Friedens/Rathausinnenhof, 
Münster

SEBASTIAAN VAN LEEUWEN VAN DAALEN
Stadthausgalerie, Platz des Westfälischen Friedens/Rathausinnenhof, 
Münster

JAN MENSEN 
Concordia/21rozendaal, Het Rozendaal 21, Enschede 

www.aanzetprijs.eu • www.facebook.com/aanzetprijs

Bezoekadres / Visiting address:     Ondersteund door:
Museum de Fundatie-Kasteel het Nijenhuis • ’t Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe
Openingstijden / Opening hours: Di t/m zo, 11-17 uur. (Tuesday to Sunday, 11-17 h.)   
T: +31 (0) 572 388 188
www.museumdefundatie.nl • info@museumdefundatie.nl
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