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'Streetwise' 

David Scheidler talentvol kunstenaar van nieuwe media!

Vorig jaar afgestudeerd aan de AKI/ArtEZ academie. Nu met een solotentoonstelling in 
Kunstvereniging Diepenheim en winnaar van AanZet! Beeldende Kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland. 

Vier kunstinstellingen hebben drie beeldende kunstenaars uitgedaagd om tijdens een werkperiode nieuw
werk te maken voor een solotentoonstelling. De solotentoonstellingen zijn beoordeeld door een vakjury.
De kwaliteit van het werk van alle drie de kunstenaars is hoog! David Scheidler ontvangt een geldprijs 
van € 4.000 en stelt vervolgens zijn werk van 19 juni t/m 19 juli 2009 ten toon in Stichting outLINE te 
Amsterdam. Van het hele traject is een publicatie gemaakt. De vakjury bestaat uit Erik Mattijssen 
(beeldend kunstenaar), Julia van Mourik (editor, curator), Paul Kooiker (fotograaf, beeldend kunstenaar).

Multiple Perception
David Scheidler is een multimedia kunstenaar met een voorliefde voor techniek en technologie. Hij 
heeft een speelse manier om bewegend beeld en geluid te integreren. Volgens de jury:
“David Scheidler is zich bewust van de gevaren die kleven aan een te grote afhankelijkheid van de techniek. Een 
uitvinder is nog geen kunstenaar. Voor zijn tentoonstelling ‘Multiple Perception’ heeft hij in korte tijd vijf zeer 
verschillende, volwassen werken tot stand gebracht. Het is een groepstentoonstelling  van één nieuwsgierige 
kunstenaar die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Scheidler verstaat zijn vak, beheerst de techniek en beheerst 
de ruimte. Hij weet waar hij op moet houden om tot de kern te komen. Op genereuze en intelligente wijze deelt
hij met zijn publiek zijn liefde voor het wonder dat geluid is. David Scheidler is in staat ons te vervoeren met een
lichtinstallatie, gebaseerd op de omzetting van onze beweging in een enkele pixel, met de kleurnuancering van 
een schilder.”
Multiple Perception is nog te zien in Kunstvereniging Diepenheim t/m 7 juni 2009.

De andere genomineerden voor AanZet! 2009: 
Seppe Ovink met NICOLAÏ
Judith Reintke met Aan Zet!

Uniek in Nederland
AanZet! is één van de weinige kunstprijzen in ons land voor beginnende kunstenaars die naast een 
geldbedrag ook een werkperiode én een solotentoonstelling aanbiedt. Een pittige uitdaging en een goede
opstap naar een carrière als beeldend kunstenaar.

Kunstopdracht
Saxion (hogescholen) verleent een beeldende kunstopdracht aan één van de genomineerde kunstenaars 
voor de eigen collectie. Ook de Saxionjury heeft gekozen voor David Scheidler.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 29 mei 2009 om 16.00 uur in Kunstenlab te Deventer 

AanZet! maakt van 2005 tot en met 2009 onderdeel uit van A1-project (zie www.kunstenlab.nl). 
Met dank aan de Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, SLAK en Saxion.

NIET VOOR PUBLICATIE
Voor foto's / meer informatie. Het Juryrapport  en d epublicatie zijn op aanvraag beschikbaar.

Ingrid van Bergenhenegouwen, Communicatie A1 project// AanZet! 2009
Rechtstreeks tel. 0570 650565
mobiel 06 55306453 info@vbcopy.nl
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