
Algemene informatie AanZet! 2009

Kunstvereniging Diepenheim organiseert dit jaar wederom AanZet! Beeldende kunstprijs voor 
startend talent in Gelderland en Overijssel. Zeven jaar geleden bundelden de provincie 
Overijssel en Kunstvereniging Diepenheim de krachten en namen het initiatief tot het instellen 
van een Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs. In 2005 kreeg de prijs een nieuwe naam en 
breidde de Overijsselse prijs zich uit naar Gelderland. 
AanZet! is bestemd voor een beeldend kunstenaar die in het jaar voorafgaand aan de uitreiking 
van de prijs is afgestudeerd aan een van de drie ArtEZ academies voor beeldende kunst in 
Enschede, Zwolle of Arnhem. Sinds 2005 wordt AanZet! uitgevoerd door het 
samenwerkingsverband A1, zijnde Kunstvereniging Diepenheim, Kunstenlab te Deventer en het 
Kunstcentrum Hengelo. Inmiddels doet ook CBK Gelderland in Arnhem mee. 

Vorig jaar bezocht een onafhankelijke jury, bestaande uit Julia van Mourik (directeur van Lost & 
Found, curator en redacteur), Paul Kooiker (fotograaf en beeldend kunstenaar) en Erik 
Mattijssen (beeldend kunstenaar) de eindexamenexposities van de AKI ArtEZ academie voor 
beeldende kunst en vormgeving te Enschede, de CABK ArtEZ academie voor beeldende 
kunsten Zwolle en de ArtEZ academie van Beeldende kunsten Arnhem. 

De jury die de genomineerden van de drie academies selecteert, bestaat uit drie onafhankelijk 
deskundigen. Dit kunnen zowel professionele beeldend kunstenaars als kunstbeschouwers zijn. 
Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar. De jury selecteert met algemene stemmen 
de drie genomineerden voor de werkperiodes en de daarop volgende solotentoonstellingen en 
bepaalt naar aanleiding daarvan de uiteindelijke prijswinnaar.

AanZet! bestaat uit drie fasen: 
1. Aanmoediging
De jury, aangevuld met vertegenwoordigers van de drie projectpartners van A1, bezoekt in juni 
de eindexamententoonstellingen van de drie kunstacademies. De jury selecteert ca. zeven 
kunstenaars, naar aanleiding van het eindexamenwerk van de autonome afdelingen op de drie 
ArtEZ academies. Deze kunstenaars nemen in het najaar deel aan een gezamenlijke 
tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim. De onafhankelijke jury kiest uit de exposanten 
vier genomineerden. De namen van de genomineerden worden bekend gemaakt tijdens de 
opening van de tentoonstelling. Bij deze gelegenheid wordt tevens het juryrapport voorgelezen.
2. Uitdaging
De genomineerden worden uitgenodigd voor een werkperiode in een gastatelier dat hen ter 
beschikking wordt gesteld door één van de drie projectpartners van A1. De werkperiode wordt 
afgesloten met een expositie van het nieuwe werk in respectievelijk Kunstvereniging 
Diepenheim, Kunstenlab in Deventer CBK Gelderland in Arnhem en AkkuH Hengelo. 
3. Bekroning
De uiteindelijke winnaar van AanZet! wordt bekend gemaakt tijdens een slotmanifestatie ter 
afsluiting van de solotentoonstellingen. Het juryrapport zal worden voorgelezen op een neutrale 
locatie. Deze kunstenaar ontvangt de geldprijs van € 4.000,- behorende bij ‘AanZet! Kunstprijs 
voor startend talent in Overijssel en Gelderland’. Bovendien krijgt de winnaar een tentoonstelling
bij Stichting Outline in Amsterdam.

Tevens wordt door Saxion Hogescholen één van de genomineerden uitgenodigd om in opdracht
een werk voor de kunstcollectie van Saxion Hogescholen te vervaardigen.

Naar aanleiding van het nieuwe werk dat in de vier solotentoonstellingen wordt gepresenteerd, 
geeft het samenwerkingsverband A1 een publicatie uit.


