
= Persbericht =

Tentoonstelling Kunstcentrum Hengelo
”schilderijen aan de wand”

Julie van der Scheer
van 23 april 2006 tot en met 21 mei 2006

Opening zondag 23 april 2006 16.00 uur 
door Hans Huisman,  adjunct-directeur van ArtEZ, 

Academie voor beeldende kunsten Arnhem

Het eindexamenwerk van acht jonge kunstenaars van de kunstacademies uit Arnhem, Enschede en
Zwolle werd geselecteerd door een onafhankelijke jury en tentoongesteld in het gebouw van de 
Kunstvereniging Diepenheim. Deze acht kunstenaars dingen mee naar de stimuleringsprijs AanZet
2005/2006 voor pas afgestudeerden van kunstacademies in de provincies Overijssel en 
Gelderland. Deze prijs is de opvolger van de Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs.

De drie genomineerden Linda Nieuwstad, Laura d’Ors Vilardebó en Julie van der Scheer kregen een
werkperiode – februari tot mei 2006 - in een gastatelier aangeboden. Bij respectievelijk de 
Kunstvereniging Diepenheim, het Kunstenlab Deventer en het Kunstcentrum Hengelo. In deze 
periode hebben zij een solo-expositie voorbereid die deze maand door de jury beoordeeld zal 
worden. 

De jury bestaat uit de kunstenaars Elizabeth de Vaal, Gijs Assmann en de hoofdredactrice van het 
kunstmagazine Mister Motley, Hanna Hagenaars. Op 20 mei 2006 zal de winnaar bekend worden 
gemaakt. De Prijs AanZet 2005/2006 bestaat uit een geldbedrag van € 2.500 voor de winnaar, 
een publicatie van het werk voor de drie genomineerden en aan één van de genomineerden 
verstrekt Saxion Hogescholen een opdracht voor een kunstwerk dat past in hun collectie. 

Onderdeel Project A1
AanZet maakt onderdeel uit van een gezamenlijk programma van drie beeldende kunstinstellingen 
langs de A1. Van 2005 tot en met 2008 werken het Kunstenlab in Deventer, de Kunstvereniging 
Diepenheim en het Kunstcentrum Hengelo structureel samen. Het thema? De A1 en infrastructuur 
in brede zin. Het legt verbindingen tussen kunst en omgeving, kunst en economie, kunst en 
maatschappij. Het programma bestaat uit kunsteducatie, stimulering van aankomend beeldend 
talent, manifestaties, ontmoetingen, discussies en publicaties. (zie www.kunstenlab.nl)

Expositie genomineerde Julie van der Scheer
Julie van der Scheer heeft haar werkperiode doorgebracht in Schloss Ringenberg in Hamminkeln 
(Dld). Zij toont in het Kunstcentrum onder de titel ”schilderijen aan de wand” de resultaten. Als 
referentie wordt dit werk aangevuld met kunstwerken van haar eindexamententoonstelling.

De expositie bestaat uit schilderijen van ramen, jaloezieën en glas in lood. Zij zijn op ware grootte 
geschilderd, met name de stoffering en reflecties zijn belangrijk. Juist in het schilderen op ware 
grootte en het realistisch en gestileerd weergeven van voorwerpen en materialen, uitgevoerd in 
een transparante acryl, tracht zij een fijne en bovenwerkelijke sfeer over te brengen. Ook de 
compositie draagt hiertoe bij, die is frontaal van karakter met een duidelijk richt of verdwijnpunt, 
op deze manier weet Julie van der Scheer gebruik te maken van trompe l’oeil technieken en het 
spel te spelen tussen werkelijkheid en illusie.

De titel van deze tentoonstelling, ”schilderijen aan de wand” is dubbelzinnig, de geschilderde 
ramen die aan de wand hangen suggereren een doorkijkje naar andere (buiten) werelden alsof 
deze ramen deel uit maken van de wand. De werken vormen zo ook een onderdeel van de 
architectuur van de expositieruimte. Juli van der Scheer was genomineerd voor de Kunstbeeld 
Groene Olijf 2005. Werk van haar is te zien op www.FRONT5.nl

Kunstcentrum Hengelo
Industriestraat 17a Hengelo
Tel. 074-2910232 fax. 074-2422521
www.kunstcentrumhengelo.nl
Openingstijden:
Woensdag tot en met en Zondag 13.00 – 17.00 uur 
Donderdag 17.00 – 20.00 uur
Op zondagen is alleen de tentoonstellingsruimte geopend, de kunstuitleen is dan gesloten. 

http://www.kunstcentrumhengelo.nl/
http://www.FRONT5.nl/
http://www.kunstenlab.nl/

