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Aanmoediging startende kunstenaars 
Vier van de zes meest veelbelovende jonge kunstenaars in Overijssel en Gelderland weten op 
zaterdag 11 november 2006 of ze in de race zijn voor kunstprijs     voor startend talent in Overijssel 
en Gelderland: AanZet! 2006/2007. Ze maken kans op een werkperiode en een eigen 
tentoonstelling bij een van de organiserende kunstinstellingen: Kunstenlab, Kunstcentrum 
Hengelo, Kunstvereniging Diepenheim en CBK Gelderland (Arnhem).

Volgend voorjaar volgt de bekroning, een publicatie met het werk van deze vier kunstenaars en een 
geldprijs van € 2.500 voor de kunstenaar met de meest veelbelovende expositie!
Tevens wordt door Saxion Hogeschool Deventer één van de genomineerden uitgenodigd om in opdracht 
een werk voor de kunstcollectie van Saxion te vervaardigen. 

Opening expositie AanZet!2006/2007 11 november 2006 

In juli 2006 heeft de vakjury de eindexamenexposities van de drie ArtEZ academies bezocht en zes 
kunstenaars genomineerd voor de eerste tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim. De jury 
selecteerde de werken die van11 november t/m 6 december te zien zijn. De net afgestudeerde 
kunstenaars aan de ArtEZ academies zijn: Roger van Hout, Filip Jonker, Marleen Kappe, (AKI ArtEZ 
Academie voor beeldende kunsten in Enschede), Bart Jansen, Nel Kamphuis, en Renée Keuken (ArtEZ 
Academie voor beeldende kunsten in Arnhem). 

Welkom
U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de expositie en de bekendmaking van de vier 
genomineerden voor deze kunstprijs.
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Programma

 Inleiding – Robbert Roos, hoofdredacteur Kunstbeeld
 Bekendmaking van de vier genomineerden – Linda Nieuwstad, beeldend kunstenaar en 

winnares van AanZet! 2005 / 2006 
 Juryrapport – Hanne Hagenaars, voorzitter jury
 Hapje en een drankje

De jury bestaat uit voorzitter Hanne Hagenaars (hoofdredacteur van het jongerentijdschrift voor kunst en 
cultuur Mr. Motley), Paul Kooiker (fotograaf en beeldend kunstenaar) en Gijs Assmann (beeldend 
kunstenaar).

De tentoonstelling is te zien van 11 november t/m 6 december 2006.
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17, 7478 AA Diepenheim
www.kunstverenigingdiepenheim.nl

Openingstijden: Zondag en dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur, Zaterdag 14.30 tot 17.00 
uur.Telefoon: 0547-352143

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 project 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. 

Voor meer informatie:
Ingrid van Bergenhenegouwen 
Communicatie project A1 – Aanzet!2006/2007 
tel. 0570 650565, mobiel 06 55306453 info@vbcopy.nl

mailto:info@vbcopy.nl
http://www.kunstverenigingdiepenheim.nl/
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Informatie over de afgestudeerde kunstenaars die exposeren in het kader van de kunstprijs AanZet!
2006/2007.

Met de korte speelfilm Containment toont Bart Jansen het delirium van een verlopen persoon die
vastzit in een glasbak. Pogingen om contact te maken met de buitenwereld mislukken jammerlijk. Hij 
houdt zich in leven met restjes pindakaas en heel veel drank. Naarmate de glasbak zich vult neemt zijn 
waanzin toe. Uit een jeukende plek in zijn nek ontwikkelt zich een larf. Hallucinaties over deze larf 
gecombineerd met erotische dromen leiden tot een gruwelijke en voorspelbare slot.

Nel Kamphuis vervaardigde onder meer een serie beelden van straaljagers die zij op 
verschillende wijzen uitvoerde. Zo is het werk met de titel Dear Hunter overdekt met een hertenvel. In een
andere uitvoering heeft de straaljager met de titel Vlucht een ‘huid’ die doet denken aan een 
beschimmelde pizza. Associaties met de situatie in de wereld na 9 -11 trekken het werk in een breder 
perspectief. 

Renée Keuken toonde op haar eindexamen diverse projecties. Stuk voor stuk zijn het 
geconcentreerde beelden van natuurlijke of door de mens veroorzaakte bewegingen. Zoals vallende 
regendruppels, brekend ijs in het kielzog van een schip, ijskoude golven op het strand, de schaduw op 
een dennenbos van een omhooggaande skilift en stromend water in een vijver. Opvallende afwezige in 
het werk van Renee Keuken is echter de mens. Verder is het werk wat het is, zonder bijgedachten, 
zonder symboliek, maar met intense aandacht voor de grootsheid van het alledaagse.

Roger van Hout exposeerde onder meer vier kleine monitoren op sokkels. Op elk scherm is de 
kunstenaar te zien die op een bijna manische wijze aanschopt tegen een van de vele monumenten die er 
her en der worden opgericht. Zoals bijvoorbeeld voor Pim Fortuyn, André Hazes, en vele anonieme 
verkeersdoden. Het recht op “fifteen minutes of fame”, zoals bedacht door Andy Warhol, lijkt in deze tijd 
te zijn vervangen door het recht op een eigen monument of op zijn minst een plaquette. 

Filip Jonker liet onder meer het project Robar, een omgebouwde, voormalige spionagetruck die 
in de DDR-tijd gebruikt werd door de Stasi. Waar ooit een complete donkere kamer en afluisterapparatuur
zaten, verbouwde Jonker het interieur van de truck met oog voor detail tot een geheel uitklapbare bruine 
kroeg, waar hij zijn gasten fêteert op een drankje. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Het 
geslotene van een spionagetruck werd getransformeerd tot een bar, per definitie open, gastvrij en 
toegankelijk voor iedereen.

Marleen Kappe bouwde een installatie van steigermateriaal met de titel Four tell secrets never 
told. Kraaien van zwart keramiek kijken dreigend vanuit het staketsel op de toeschouwer neer. Een 
groepje grauwe ganzen ligt dood op de grond. Hun oranje poten steken in de lucht. Verderop ligt een 
kamerplant, omgetrokken en vastgezet met scheerlijnen. Een unheimisch gevoel maakt zich van de 
beschouwer meester. Wat is hier gebeurd?
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