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Linda Nieuwstad AanZet!

Op zondag 7 mei vindt de feestelijke opening plaats van de tentoonstelling ‘Zilveragaatpastel’ van Linda 
Nieuwstad. Bij die gelegenheid spreekt de kunstenares in een tweegesprek met beeldend kunstenaar 
Arno Kramer over haar werk, motivatie en inspiratiebronnen. Linda Nieuwstad is een van de drie 
genomineerden voor AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend talent in Overijssel en Gelderland. 
‘Zilveragaatpastel’ is te bezichtigen van zondag 7 mei t/m woensdag 26 april 2006 in de 
Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim. 

Drie maanden lang woonde en werkte Linda Nieuwstad in haar mobiele laboratorium (lees een oude stacaravan) in 
de achtertuin van de Kunstvereniging Diepenheim. Sindsdien staat er in de tuin een vogelhuisje. Achter het raam 
van haar caravan bestudeerde de kunstenares nauwlettend de af en aan vliegende vogels. In haar atelier hangt een
aandoenlijk pimpelmeesje met een hoofddoek. Zorgvuldig plooide Linda de stof op de wijze zoals je die vaak ziet bij
wat oudere moslimvrouwen, inclusief het speldje dat de stof op zijn plaats houdt. Een rake typering. 
Van kinds af aan werd Linda Nieuwstad door haar ouders vertrouwd gemaakt met de natuurlijke omgeving. Dat er 
parallellen zijn tussen het gedrag van vogels en van mensen was haar al vaker opgevallen. De wetenschap dat er 
op het platteland, zowel in de vrije natuur als op de boerderijen, veel vogels te vinden zouden zijn bracht haar op 
het idee om vogels als motief te nemen voor haar tentoonstelling in de Kunstvereniging.
In haar werk verkent de kunstenares de grenzen tussen de zogeheten lage en hoge kunst. Tegelijkertijd gaat zij in 
op allerlei zaken die in onze maatschappij spelen. Het is voor haar van groot belang dat zij dit niet doet vanuit de 
ivoren toren van haar atelier. Zo schoof zij iedere woensdagmiddag aan bij de dames van de handwerkclub in het 
wozoco van Diepenheim. Terwijl de dames op haar verzoek eiermutsjes breien en gezellig de laatste nieuwtjes 
doornamen werkte Linda aan haar tentoonstelling.

AanZet! 2005/2006
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 te 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, Hanne 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)

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags gesloten

De toegang tot de tentoonstelling bedraagt € 2,50.
Leden en onder de 18 jaar gratis
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact op nemen met Tine Zevenhuizen, tel.
0547-352143 e-mail zevenhuizen@kunstvereniging.nl 
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