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PERSBERICHT

Uitreiking Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs aan Jonge Kunstenaars in
Ku nstvereniging Biepenheim

In de Kunstvereniging Diepenheim vindt op zondag 17 november om í6.00 uur de uitreiking
plaats van de eerste Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs. Jan Kristen, gedeputeerde van
Cultuur van de Provincie Overijssel zal de prijs +en geldbdïag vatr 2500 euro- uitreiken aan
een van de deelnemers aan de tentoonstelling Jonge Beeldhouwers2OO2 die nog ïm zondag in
de Kunstvereniging Diepenheim is te zien-

De afgelopen jaren is er in de provincie Overijssel op het gebied van beeldende kunst geen prijs meer

uitgereiK. De Gerard Terborghprijs en de Paul Citroenprijs stierven een zachte dood. Om het

Ueèldende kunstklimaat in Overijssel weer nieuw leven in te blazen nam de Kunstvereniging
Diepenheim het initiatief tot invoering van een Overijsselse Beeldende Kunst Prijs. De prcvincie
Overijssel pil(e het idee met veel enthousiasme op en stelde de middelen voor de Overijsselse Junior

Beeldende Kunstprijs 2*02 alvast beschikbaar.

De juniorprijs zal worden uitgereikt aan een van de deelnemers aan de tentoonstelling Jonge
geàCnouwérs 2AA2. Hier is het eindexamenwerk te zien van afgestudeerden aan de academie AKI te
Enschede en de Academie Constantijn Huygens te Kampen. Een voorlopige jury, bestaande uit leden

van de tentoonstellingscommissie van de Kunstvereniging Diepenheim, zal een keuze maken uit hun

werk, De winnaar van de juniorprijs ontvangt een bedrag van 2500 euro.

Het is de intentie van de Kunstvereniging Diepenheim en de provincie Overijssel om van de

Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te maken. Een

onafhankelijke jury zal dan de eindexamenexposities van de autonome richtingea aan beide

academies beoordelen en op basis daarvan een winnaar aanv'tiizen.
Tegelijkertljd wordt door beide partijen nagedacht over het invoeren een seniorpriis. Deze prijs zou

eeÀs in de twee jaar worden uitgereikt aan een in Overijssel wonende of werkende kunstenaar met een

respectabele staat van dienst, maar nog volop actief. Nast een getdbedrag kunnen aan deze prijs een

tentoonstelling en een publicatie gekoppeld worden.

De Kunstvereniging Diepenheirn en de Protrincie Overiissel ven Ëachten dat de invoering van een

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

in de Provincie Overijssel.

Aan de tentoonstelling Jonge. Beeldhouwers2SA2 doen mes Esmeralda van Aarlq Peter Das,

Suzanne Dekker, Marc Oosting, Dietmar Schmale, Judy Spruyt, Berenice Staiger en Marieke van

Wolven.

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag Um vrijdag 12.00 uur Um í7.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uurUm 17,00 uur
's Maandags gesloten

De toegang is vrij.
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