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AanZet! 2005/2006 groeit naar volwassenheid. In juni 2005 bezocht de jury de 
eindexamenpresentaties van de academies in Enschede, Zwolle en Arnhem en selecteerde 
negen kunstenaars die deelnamen aan de tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim
in oktober 2005. Daar werden drie kunstenaars genomineerd voor een werkperiode, te 
weten Laura d' Ors in het Kunstenlab in Deventer, Linda Nieuwstad in de Kunstvereniging 
Diepenheim en Julie van der Scheer in Schloss Ringenberg in Duitsland.
AanZet! 2005/2006 is dus nu bijna 1 jaar oud, en het gaat goed met deze prijs. De jury zag
van de drie genomineerden zowel hun eindexamenpresentatie, de presentatie in 
Diepenheim in oktober 2005, bezocht hen tijdens hun werkperiode en bekeek de 
verschillende eindpresentaties. En er is iets prachtigs gebeurd! Dat is het vermelden waard, 
want wij hebben ons tussentijds afgevraagd hoe barmhartig het is om deze drie jonge 
kunstenaars een werkperiode van drie maanden aan te bieden waar zij zelf niet om hebben 
gevraagd, hen uit te nodigen hun prille zelfstandige leven te verlaten om in drie maanden 
tijd een solopresentatie te maken met de druk van een jurering. Wat doet dat met een 
kunstenaar? Het heeft ons verheugd dat alle drie de genomineerden een fantastische 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. De kunstenaars laten stuk voor stuk een presentatie 
zien met nieuw werk. Zij hebben in de afgelopen maanden diepe dalen gekend, doordat zij 
de uitdaging zijn aangegaan om voor deze presentaties zelfstandig en zonder reflectie van 
buitenaf hun werk te bevragen en te ontwikkelen. Elk op een eigen manier hebben zij 
deuren opengezet en het risico genomen om nieuwe ruimtes te betreden, en de drie 
residenties hebben fantastisch bijgedragen aan deze ontwikkeling. In die zin zijn de 
tentoonstellingen in Diepenheim, Hengelo en Deventer voor geen van de drie 
genomineerden een eindpunt, maar laten zij mogelijkheden zien om hun werk verder te 
kunnen ontwikkelen. En dat is eigenlijk de grootste prijs die deze drie kunstenaars zichzelf 
hebben kunnen geven: De verschillende presentaties zijn geen eindpunten geworden, maar 
het begin van een ontwikkeling. Wij zien niet alleen drie prachtige afgewogen presentaties, 
maar vooral mogelijkheden voor de toekomst.



    Laura d'Ors Vilardebo
Laura's presentatie is totaal theater. Zij toont diaseries, films, dia's in lichtbakken, tekst en 
maakte zelfs haar opening deel van de presentatie. In de periode dat zij in het Kunstenlab 
werkte, lijkt zij haar werk gepeld te hebben in verschillende parten die zij elk op hun eigen 
waarde en kwaliteit heeft onderzocht. De verschillende, bijna tegenstrijdige posities
worden naast elkaar in hun uiterste consequentie getoond. Zo laat zij haar bierjurk drie keer
zien, eenmaal in een kunsthistorisch portret, eenmaal in een delirium en eenmaal als 
troostrijk object. Het vereist lef om je werk zo open te gooien en ook het zoeken naar 
houvast in de werken tot onderwerp te maken. Dat levert prachtige, verleidelijke en ijle 
werken op, die lijken te balanceren tussen nostalgie en een soort vrolijke anarchie zoals op 
de dia's van een exploderend feestje bij binnenkomst. De laatste serie werken toont 
portretten van personen in nevel. Deze toestand van onscherpte, van niet wetend, als van 
iemand die zich in een nieuwe toestand bevindt, zich vergewissend van zijn of haar positie 
na een explosie, lijken zelfportretten van de maakster in haar nieuw verworven leven als 
kunstenaar.

   Linda Nieuwstad 
Linda toont een idylle met een brutaliteit en in een formaat dat je doet twijfelen aan de 
oprechtheid van de natuur. Ze doet dat in een prachtige, volwassen en stoere presentatie, 
waarin de idylle persoonlijk en humorvol wordt verklaard en vormgegeven in vreugde en 
leed. Zo heeft de natuur zijn eenvoudige en onbedorven onschuld definitief verloren nadat 
je als voyeur kennis hebt genomen van het werk ‘Mr. Sandman give me a dream’. 
Ook toont zij foto’s met portretten in de vorm van kleine stillevens met als belangrijkste 
elementen gebreide eiermutsjes en voorwerpen die zij de bewoners van Diepenheim lijkt
te hebben ontvreemd. Afgezien van de serie prachtige werken die zij tijdens haar
werkperiode in Diepenheim heeft gemaakt wil de jury ook haar lof uitspreken over de 
manier waarop Linda bewoners van Diepenheim heeft betrokken bij de totstandkoming van 
haar tentoonstelling. Ze laat ons zien dat het mogelijk is om zonder in te leveren op de 
inhoud, toeschouwers te betrekken bij de kunst en die zo midden in de maatschappij terug 
te zetten. Een kunstenares met een missie, die betrokkenheid en een maatschappelijk
statement toont in fantastische beklemmende sculpturen.

Julie van der Scheer
Julie toont schilderijen op papier in verschillende formaten. De materialiteit van het werk 
wordt extra benadrukt doordat het niet is ingelijst. Dat maakt dat je de illusie die zij 
schilderkunstig weet te wekken, met je neus op het papier, en je ogen op de verf kunt 
proberen te ontrafelen. Zij lijkt alle onderdelen waaruit haar eerdere werk was opgebouwd 
tijdens haar werkperiode in Schloss Ringenberg elk afzonderlijk tot onderwerp van
de verschillende nieuwe schilderijen te hebben gemaakt. Precies, streng en moedig zoekt en
onderzoekt zij zo de volledige breedte van haar mogelijkheden. Met haast journalistieke 
objectiviteit schildert Julie de werkelijkheid als een scherm in alle facetten, diagonaal door 
de geschiedenis van de schilderkunst, frivool en verleidelijk. Schilderen is geen directe 
expressie van emotie maar een mentaal onderzoek. Het scherm toont ons de werkelijkheid 
als illusie, als de schaduwen in Plato's grot. De pracht van deze constructie doet je duizelen,
en toont de schilderkunst springlevend.

De jury kent de AanZet! Beeldende Kunstprijs 2005/2006 toe aan Linda Nieuwstad voor de 
meest overtuigende en volwassen presentatie.

Namens de jury, Gijs Assmann


