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Je zult maar een prijs winnen die er uit bestaat een periode hard te moeten werken 
in een nieuw atelier in een vreemde stad, met als bonus een fikse deadline voor een 
tentoonstelling in een prestigieuze kunstinstelling.
Dit heeft in het geval van de vier genomineerden voor de kunstprijs AanZet! 2008 
goed uitgepakt.
Danitsja van Dijk greep de kans om een lastige ruimte volkomen naar haar hand te 
zetten met een uiterst volwassen werk,
Sebastian Gräve heeft zich weten in te graven in het dorp Diepenheim op zoek naar
het licht van de aarde,
Kim Habers deed wat voor iedere kunstenaar misschien wel het moeilijkst is: ze 
sneed de mooie tekeningen waarmee ze eindexamen deed aan stukken om ruimte te
scheppen,
en Larissa van Zanen liet het met haar monumentale doeken in Kunstcentrum 
Hengelo weer eens echt naar olieverf ruiken.
 
 
Danitsja van Dijk
 
“Gevaar? Een grote beer?
Nee, ik lig hier, onder een boom.
Nee, niets gezien. Relax. Wat?
Ja, ik kijk nu achter me. Een boom, tja, die ligt op de grond. Nee maak je niet druk, 
ik blijf hier nog wel even”. 

Een haas met een mobiele telefoon bij een omgevallen boom, ontworteld.
De haas is op z’n gemak. Het is een merkenhaas; zijn broek is van de Wibra en de 
Gamma en zijn hemd van witte plastic zakken.
Zijn ogen zijn samengeknepen, je ziet zijn grote zwarte wimpers.
Zijn twee voortanden zijn van een zakje van de groenteman.
Deze haas maakt zich niet druk, maar misschien moeten wij ons zorgen maken om 
hem, en om het bos.
Achter de haas een ademende boomstronk, zacht heen en weer bewegend.
De bladeren aan de bomen wiegen als grote donzen kussens waar je tussen wilt 
gaan liggen.
De geluiden van het verkeer buiten het gebouw brengen ons terug op aarde.
Wie met wat vuilniszakken, lucht en regenponcho’s zo’n sprookjesbos weet te 
creëren, moet wel een tovenaar zijn.
 



Sebastian Gräve
 
Op de laatste Whitney Biënnale in New York gaf de Engelse kunstenaar Ellen 
Harvey haar werk de titel ‘Museum of Failure’.
Sebastian Gräve moest het veldje in de tuin achter Kunstvereniging Diepenheim 
ook een mislukt werk noemen.
Zijn plan was prachtig; hij wilde de fotowedstrijd van de plaatselijke krant winnen 
met de beste foto van de week. De prijs zou bestaan uit een helikoptervlucht boven 
het dorp. Gräve maakte in de achtertuin van Kunstvereniging Diepenheim alvast 
een landingsplaats voor de helikopter. Bloembollen geplant in de vorm van een 
grote H zouden vanuit de donkere aarde naar het licht groeien en de uitkijktoren 
wilde hij ingraven zodat het zicht onder de grond zou verdwijnen. Maar de 
wedstrijd werd niet door de kunstenaar gewonnen. De bollen kwamen niet op en de
gehuurde helikopter mocht niet landen in de achtertuin van de Kunstvereniging. Als
je de hemel wilt omvatten, dan mag een plan ook mislukken.
Sebastian moest uitwijken naar een weiland even buiten het centrum van het dorp 
en vond na lang zoeken een boer bereid zijn land tijdelijk beschikbaar te stellen. 
Op het moment van de opening van zijn tentoonstelling keek de kunstenaar vanuit 
de lucht neer op zijn gasten, verzameld temidden van een landingsplaats van 
vlijtige liesjes en afrikaantjes. De houten uitkijktoren was omgedraaid met zijn 
poten omhoog, begraven in de grond. De wereld op zijn kop.
In de expositieruimte staat een vogelhuis zo groot als een flinke schuur met lange  
regengoten de ruimte in.  Het huis hangt aan een stevige ketting, maar zit 
tegelijkertijd klem in de beperkte ruimte. Op een monitor op de eerste verdieping 
van de tentoonstellingsruimte is goed te zien hoeveel plannen er nog wachten op 
uitvoering door de kunstenaar. 

Kim Habers
 
Grote plattegronden van een onbekende stad. Een wirwar van straten.  Links, nee 
rechts en we verdwalen; een stad als een labyrint.
Gedesoriënteerd, en zoekend naar houvast vinden we een weg.

Een grote machinekamer vol vreemde verbindingen, knoppen en panelen.
IJle apparaten waarvan we de functie niet begrijpen, die een zacht  reutelend geluid 
veroorzaken in ons hoofd.

Een cabine van een ruimteschip in een sciencefiction film.
Zijn het bedieningspanelen? Hebben we de knoppen nodig om links- of rechtsaf te 
gaan, een instrumentarium dat ons in onbekende en onverwachte  richtingen stuurt?
Een vlucht in het heelal, met een cockpit zonder uitzicht op het universum.



Een grote kleurplaat, oningevuld.

Het papier is ruw gescheurd, de tekeningen met grote precisie versneden, geplakt, 
gerold en dan weer plomp vastgeklemd.
De tekeningen zijn geëxplodeerd, in de hoek is de brandhaard. We willen erin, 
maar we worden er buiten gehouden.
We worden weggeblazen.
 

Larissa van Zanen
 
De grote ruimte van Kunstcentrum Hengelo is bijna te klein. De bezoeker kijkt 
rond; hier heeft iemand op wellustige wijze geschilderd en daar duidelijk veel 
plezier aan beleefd. Tegelijk is de woede voelbaar op de reusachtige, 
onontkoombare doeken. Er is geen enkele terughoudendheid.
Pathos ligt niet eens meer op de loer, maar is er doelbewust deel van gaan 
uitmaken. De schilderijen zijn in een strenge orde opgehangen om nog enige 
beheersing te suggereren en het grote gebaar te kanaliseren. De poging om 
betekenis te willen geven is in vrijwel elk werk voelbaar.
Door het gebruik van tekens, door taal, door kleur en door de figuratie. 
De lagen zijn afleesbaar.
Beschut in het tegenlicht van de drie grote ramen ontwaart de bezoeker een 
beeldenbibliotheek.
Ogenschijnlijk lukraak op de wand geplakt bieden de beelden een blik in een nog 
veel verontrustender wereld.
Die van de werkelijke wereld die we niet voor mogelijk houden.
Ze is de voeding voor de schilder die deze gruwelijke realiteiten verbeelden moet.

De winnaar van AanZet! 2008 is Kim Habers.
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