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Dietmar Schmate rrrint eerste Overijssetse Junior Beeldende Kunstprijs

+ Op zondag í7 november vond de uitreiking plaats van de eerste Overijsselse Junior Beeldende
J Kunstprijs. Jan Kristen, gedeputeerde voor Csltuur vafi de Provincirg Orerijsset reikte de prijs

-een geldHrag van 2500 euro- uit aan Dietmar Schmale, een van de delnemers aan de
tEntoorsËlilg Jonge Beeldhouwcrs 2002.n
Op de expositie toonde Schmale onder andere 'Die Kunst Leben und Kunst gleichzuzetzen', een werk

+. bestaande uÉ meer dan honderd beeken, elk in eeï pr*ies op maat gerlaakt kas§c. 3c bockcn gaan
I expliciet niet over kunst, maar dragen titels als 'Die Kunst l(afee zu trinken', 'Die Kunst des perfekten

Altofahrens' of 'Die Kunst weniger zu arbeiten. Volgens de,iu.y opent detre verzameli*g van
rl zorgvuldig ingelijste platitudes de ogen voor een veelheid van gelaagdheden. Op pijnlijke wijze wordt
\ ^ hier de rekbaarheid tran het umrd 'kuns{' Ín beetd gebracht, en daarmec ook de dcvakratis ervan.

: Andezijds kan ook gezegd worden dat het, geOuróOe de hele twintigste eeuw tot nog toe,

\) kunstenaars zelf z,tyt garveest die ervoor hebbën gezorgd ffi de grenzen yan wat kunst is telkens zijn
: verlegd. Tot slsl spreeK uit de vezameling boeken een onyervulde wers cm al die Íacetten yan het

= 
menseliik handelen lndardaad kunst te Hen zijn. Kunst en tever zutlen, aldus dc jury, nooit werkelijk

i samenkomen, maar Dietmar Schmale jongleert behendig met hun onderlinge kraehtsverhoudingen.

§ Met speefse ernst maakt hij werken met een sterke inhoudelÍike gelaagdheid en een grote uÍterlijke

-.a verscheidenheid, Hiervoor kent de jury hem graag de eerste Junior Beeldende Kunst Prijs van de
§ prouncre ovenlsser roe.
\)
r\ De voorlopÍge jury, bestaande ult leden van de tentoonsteilingscommissie van de Kunsfuereniging
_-- '. Diepenheim, koos de winnaar van de Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs uit de deelnemers van
\ de ientmnstelling Jonge BeeJdhouwers 2Oï2. Hier was het éindexamenwerk [e zien van
\í afgestudeerden aan de academie AKI te Enschede en de Academie Ccnstantijn Huygens te Kampen.

§ t Alvorens de naam van de winnaar bekend te maken, ging de heer Kristen nader in op de

\: achtergronden van de Gverijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs, Hij stelde dat er de afgelopen jaren

\) in de provincie Overijssel op het gebied van bee[dende kunst geen prijs meer werd uitgereiK. De

I Gerard Terborghprijs en de Paul Citroenprijs stierven eenzachte dood. Om het beeldende

- ) kunstklimaat in Overijssel weer nieuw leven in te blazen nam de KunstverenÍging Diepenheim het

-l initiatieÍ tot invoering van een Overijsselse Beeldende Kunst Prijs. De provincie Óveriisset piKe het
idee met veel enthsusiasme op en ste]de de middelen voor de Overijsselse Junior Bee]dende

-/ 

Kunstprijs 2002 alvast beschikbaar.
I

) Het is echter de intentie van de Kunstvereniging Diepenheim en de provincie OverÍjssel om van de
Y Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs een jaarl-rjks terugkerende gebeurtenis te makea. Een

onafhankelijke jury zal dan de elndexamenexposities van de autonome richtingen aan beide
J o academies beoordelen en op basis daarvan een winnaar aanwijzen.

Tegelijkertijd wordt door beide pa-ijen nagedacht over het invoeren een seniorprijs. Deze_ prijs zou

ï\ eens in de twee jaar worden uitgereiK aan een in Overijssel wonende of werkende kunstenaar met een

V respectabeÍe staat var: dienst, maar nog voÍop actieÍ. Naast een getdbedrag kunnen aan deze prijs een
' tentoonstelling en een publicatie gekoppeld worden.

J
) De Kunstverenígíng Diepenheím en de ProvÍncie Overijsset verwachten dat de invoering van een

J Overijsselse Beeldende Kunstprijs een nieuwe impuls zal geven aaa het klimaat voor beeldende kunst

ï\ 
in de Provincie Overijssel.

V Deelnemers aan de tentoonstefling Jonge Beeldhouvvers 2002 engenomineerd voor de Overijsselse

^ Junior Beeldende Kunst Prijs waren: Esmeralda van Aarle, Peter Das, Suzanne Dekker, Marc

- 
Oosting, Dietmar" Schmalg Judy Spruyt, Berenice §ta§er en Mariekevan Wolven.
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-t) Noot voor de redac'tis \roor yragen kunt u csntaet opnemen md Tine Zevenhuizen, tel. nr.: 0547-
3521 43 of e.mail: 1§:Ëffi-§!* iï{ii"ffl r$il'S"{tsfi§[*§l_iï.nj
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