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Tentoonstelling winnaar AanZet! 2005/2006, verlengd.

Linda Nieuwstad wint AanZet! 2005/2006 Beeldende Kunstprijs voor startend 
talent in Oost Nederland. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is haar 
tentoonstelling ‘Zilveragaatpastel’ in de Kunstvereniging Diepenheim 
verlengd. U kunt de expositie nog bezichtigen t/m zondag 11 juni 2006 in
de Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

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 solotentoonstelling voor. Een vakjury 
beoordeelde hun werk en maakte zaterdag 20 mei 2006 de prijswinnaar bekend.

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.

Het werk van de drie genomineerden is vastgelegd in een prachtig vormgegeven 
publicatie. Deze is verkrijgbaar bij de Kunstvereniging Diepenheim, het Kunstenlab te 
Deventer en het Kunstcentrum Hengelo à € 15,00.

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

EINDE PERSBERICHT

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 

mailto:info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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