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Linda Nieuwstad winnaar AanZet! 2005/2006

AanZet! 2005/2006 Beeldende Kunstprijs voor startend talent in Oost Nederland

Drie net afgestudeerde kunstenaars van drie ArtEZ Beeldende Kunstacademies zijn door een vakjury in 
november 2005 geselecteerd om een uitdaging aan te gaan. Linda Nieuwstad, Laura d’Ors Vilardebó en 
Julie van der Scheer waren aan zet. Zij bereidden de afgelopen drie maanden in een tijdelijk atelier een 
solo-tentoonstelling voor. Een vakjury beoordeelde hun werk en maakt zaterdag 20 mei 2006 de 
prijswinnaar bekend.

Gijs Assman doet namens de jury verslag van de bevindingen. De jury stelt vast dat alle drie de 
genomineerden een fantastische ontwikkeling hebben doorgemaakt. “Stuk voor stuk laten ze een 
presentatie zien met nieuw werk. Zij zijn de uitdaging 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. De tentoonstellingen zijn voor geen van de drie 
genomineerden een eindpunt, maar van hieruit kunnen zij hun werk verder ontwikkelen.” Kortom: drie 
prachtige afgewogen presentaties met veel mogelijkheden voor de toekomst. 

De winnaar van AanZet! Beeldende Kunstprijs 2005/2006 is Linda Nieuwstad voor de meest 
overtuigende en volwassen presentatie. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500 en is uitgereikt door 
Tonnie Holtrust, directeur van de faculteit beeldende kunst van ArtEZ.

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. 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.

Publicatie 
Het werk van de drie genomineerden is vastgelegd in een prachtig vormgegeven publicatie. Deze is 
verkrijgbaar bij de deelnemende instellingen à € 15,00.

Prijs Saxion Hogescholen

Saxion Hogescholen kent sinds 2001 een prijs toe aan een zojuist afgestudeerd beeldend kunstenaar. Eerst
samen met CBK Deventer (het huidige Kunstenlab) en nu met de drie A1-partnerorganisaties. Saxion 
heeft een uitgebreide kunstcollectie binnen de eigen locaties in Overijssel en Gelderland: Enschede, 
Deventer en Apeldoorn. 

De Saxionjury heeft Laura d'Ors Vilardebó uitgekozen om één of meer fotowerken in lichtbak(ken) te 
vervaardigen. De prijs wordt uitgereikt door mr.drs. C. Boom, voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Saxion Hogescholen.
De jury was onder de indruk van haar creativiteit, die zich uitte in een grote verscheidenheid aan thema’s,
in sfeer en in technieken. Een dergelijk kunstobject is nog niet aanwezig in de Saxion kunstcollectie en 
voegt daar zeker iets bijzonders aan toe. 



Noot voor de redactie/Niet bestemd voor publicatie
Voor meer informatie:
Ingrid van Bergenhenegouwen, communicatie adviseur A1 Tel 06-55306453.
Fotomateriaal is op aanvraag beschikbaar. Kunstenlab Deventer, Laboratoriumplein 1 Deventer 
www.kunstenlab.nl

De feiten van AanZet! 2005/2006 nog even op een rij:

Juni 2005
De jury bezocht de eindexamenpresentaties van de ArtEZ academies in Enschede, Zwolle en Arnhem en 
selecteerde negen kunstenaars die deelnamen aan een tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim 
in oktober 2005.

November 2005
Drie kunstenaars zijn geselecteerd voor een nominatie voor AanZet! Laura d' Ors Vilardebó, Linda 
Nieuwstad en Julie van der Scheer. Zij mogen drie maandenlang werken in een gastatelier en een 
solotentoonstelling voorbereiden.

Voorjaar 2006
Werkperiode van de drie genomineerden: Laura d' Ors Vilardebó in het Kunstenlab
in Deventer, Linda Nieuwstad in de Kunstvereniging Diepenheim en Julie
van der Scheer in Schloss Ringenberg in Duitsland

Mei 2006 
Solotentoonstellingen Laura d' Ors Vilardebó in het Kunstenlab
in Deventer, Linda Nieuwstad in de Kunstvereniging Diepenheim en Julie
van der Scheer in Kunstcentrum Hengelo

Jury
De jury bestaat uit Elizabeth de Vaal, Gijs Assmann, beeldend kunstenaars en Hanne Hagenaars, 
kunsthistorica en hoofdredactrice Mister Motley, kunstmagazine voor jongeren.

Prijsuitreiking AanZet! 2005/2006
Tonnie Holtrust, voorzitter van de directie van de faculteit beeldende kunst van ArtEZ

Prijsuitreiking kunstprijs Saxion Hogescholen
Mr.drs. C. Boom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxion Hogescholen

Locatie
Saxion Hogescholen Kerklaan 21 Apeldoorn

Organisatie 
Kunstenlab, Kunstvereniging Diepenheim, Kunstcentrum Hengelo en Saxion Hogescholen

Project A1
AanZet! maakt van 2005 tot en met 2008 onderdeel uit van een gezamenlijk programma van drie beeldende 
kunstinstellingen langs de A1: het Kunstenlab, de Kunstvereniging Diepenheim en het Kunstcentrum Hengelo. Het 
thema? De A1 en infrastructuur in brede zin. Het A1-project verbindt 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. 

http://www.kunstenlab.nl/
http://www.kunstenlab.nl/
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