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‘AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend talent 
uit Overijssel en Gelderland’ vormt het vervolg op de Junior Beeldende Kunstprijs
Overijssel, welke prijs in 2002 in het leven werd geroepen door de Provincie Overijssel en
Kunstvereniging Diepenheim. De prijs is bedoeld om het beeldende kunstklimaat in
Overijssel een nieuwe impuls te geven.

AanZet! Bestaat uit drie fasen:

1 Aanmoediging
Tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim van door de jury geselecteerde 
afgestudeerde kunstenaars aan de ArtEZ academies van Enschede, Zwolle en Arnhem.

2 Uitdaging
Werkperiodes van vier genomineerde kunstenaars in gastateliers met aansluitend 
solotentoonstellingen in respectievelijk
Kunstvereniging Diepenheim,
Kunstenlab Deventer,
Kunstcentrum Hengelo en 
Centrum Beeldende Kunst Gelderland te Arnhem.

3 Bekroning
Uitreiking van de geldprijs aan de kunstenaar met de meest veelbelovende tentoonstelling
en bekendmaking van de door Saxion Hogescholen uitverkoren kunstenaar die een 
kunstwerk voor hun kunstcollectie mag realiseren. Publicatie van het werk van de vier
genomineerden.

A a n Z e t !
In onze wereld
waarin we steeds
meer internationaal
opereren wordt het

de opgave je als regio te onderscheiden van andere regio’s. De arbeidsmarkt is steeds
dynamischer. Steeds meer vacatures die moeilijk in te vullen zijn. De wereld is aan het
veranderen. Dat roept bij mij de vraag op: ‘Hoe krijgen wij ook in Oost Nederland een
meer bruisend leefklimaat?’
Meer en meer komt de nadruk te liggen op de kwaliteit van het bestaan. Mensen laten
zich bij het zoeken naar een woonplek ook sturen door de kwaliteit van voorzieningen 
in hun omgeving. Veilig, natuurlijk, maar ook mooi vormgegeven. Met behulp van 
kunstenaars. Met voldoende speelmogelijkheden voor kinderen en een goed onderwijs-
aanbod. Mooie huizen, een onderscheidend winkelaanbod, hoogwaardige zorgvoor-
zieningen, maar zeker ook met een onderscheidend aanbod aan cultuuruitingen.
Beeldende kunst (ook in de openbare ruimte), muziek en theater, professioneel alsook
voor geïnteresseerde amateurs.
Kwaliteit ontstaat omdat opdrachtgevers beseffen dat het geen luxe is, maar een 
onontkoombare voorwaarde om je te profileren. In Oost Nederland zijn we daarom ook
trots op ons kunstonderwijs. Daar moeten we opdrachtgever van zijn. Maar wij willen
anderen ook verlokken om dat te willen zijn.

Van kunstenaars verlang ik dat zij zich laten zien. Ik wil graag dat zij lef tonen. Dat zij 
zich zelf aanbieden met creatieve producten. Om de wereld mooier te maken en vooral
interessanter. Waarmee ze ons de ene keer uitdagen en de andere keer prikkelen.

De kunstprijs AanZet! is één van de weinige prijzen in ons land voor beginnende 
kunstenaars. De meest talentvolle afstudeerders aan de academies van Arnhem, Enschede
en Zwolle krijgen de gelegenheid zich in een werkperiode in kunstcentra in Overijssel en
Gelderland waar te maken én een solotentoonstelling voor te bereiden en te laten zien
waar zij voor staan. Een pittige uitdaging en een goede opstap naar een carrière in de
kunstsector. De winnaar ontvangt een geldprijs van 4.000 euro en stelt vervolgens zijn 
of haar werk ten toon in Stichting Outline te Amsterdam. Tevens geeft Saxion
Hogescholen een beeldende kunstopdracht aan één van de genomineerde kunstenaars.

De uitdaging voor de Oost Nederlandse samenleving is het creëren van een mooiere
wereld. Waarbij wij moeten beseffen dat cultuuronderwijs, én de aanwezigheid van 
creatieve mensen factoren van belang zijn. De AanZet! prijs is één van de vele initiatieven
om kunstenaars te stimuleren, uit te dagen en uit te lokken tot cultureel ondernemer-
schap. Ik ben benieuwd waar de vier genomineerden mee komen om de wereld van 
hun kwaliteit te laten proeven. Ik wens de genomineerden in ieder geval een glansrijke
carrière in de beeldende kunst toe.

Dick Buursink
Gedeputeerde Cultuur provincie Overijssel

S p r a n k e l e n d
O o s t N e d e r l a n d
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Iedere  zichzelf respecterende
kunstacademie in Nederland 
kent een prijs voor de beste 
afstuderende student. Zo heb je

de Lucasprijs van de academie in ’s-Hertogenbosch of de 
St. Joost Penning van haar zusteracademie in Breda,
de Drempelprijzen van de Willem de Kooning Academie 

in Rotterdam, de Academie Minerva Prijs, de Gerrit Rietveld Academie Prijs enzovoort,
enzovoort. Vandaag de dag zijn er ook allerlei categorieën: prijzen voor de schilderkunst,
voor design, voor scripties, voor film en video, mode enzovoort.
Het betreft veelal stadsprijzen of interne onderwijscompetities. De meeste van die prijzen
zijn een beloning voor een geslaagde studie en de verwachting dat die zal uitmonden in
een succesvol kunstenaarschap. Ook externe partijen delen prijzen uit aan veelbelovend
jonge talent: we hadden de Art Primeur, we kennen de Art Olive Prijs, er is de Allianz
Grafiek Prijs, de T E N T . Academy Awards, de Buning-Brongers prijs en allerlei andere 
competities voor kunstenaars tot 35 jaar waarvan de Koninklijke Subsidie voor de Vrije
Schilderkunst een van de bekendste is.

De kunstprijs AanZet! onderscheidt zich doordat niet zozeer de voorbeeldige studie die
achter de rug is wordt gewaardeerd, maar het vermogen om een daadwerkelijke stap in de
beroepspraktijk te zetten. Bovendien is de prijs geen initiatief van de onderwijsinstelling
zelf, maar van vier kunstinstellingen in Oost-Nederland. Wel wordt eerst gekeken naar het
eindexamenwerk en wordt daaruit een selectie gemaakt van meerdere studenten die in
staat worden geacht de verwachtingen die ze daarmee wekken in een professionele situa-
tie waar te maken. Zo’n selectieprocedure is voor een jury geen gemakkelijke opgave,
want het is een bekend fenomeen dat kunstenaars die op de academie als veelbelovend te
boek staan, het in de beroepspraktijk vaak niet makkelijk hebben, juist door de hoopvolle
verwachting die de buitenwacht koestert.
De beschermende omgeving van de academie heeft deze studenten in staat gesteld zich
volledig te wijden aan wat ze zelf noodzakelijk achten; en dan moeten ze voldoen aan
eisen die de beroepspraktijk stelt waar ze zich niet of nauwelijks om hebben bekommerd.
Het komt ook regelmatig voor dat zo’n jury van externe deskundigen de prijs toekent aan
een student die bij de docenten nu juist als een probleemgeval te boek staat en die het
met de hakken over de sloot tot het eindexamen heeft gebracht. Er blijft nu eenmaal altijd
dat niet te kneden talent bestaan dat in een academische situatie niet tot zijn recht komt,
maar daar buiten iedereen ver achter zich laat. De beste academies zijn de opleidingen die
zich van dergelijke studenten niet afwenden, maar een situatie creëren waarin zij goed
kunnen gedijen. En ja, dat betekent dat je met twee maten moet meten, maar in feite
moet je op een kustacademie meten met net zoveel maten als er studenten zijn. Daarom
is goed kunstonderwijs zo moeilijk en in de hedendaagse onderwijsopvattingen, waarin
iedereen in ieder geval aan een gemiddelde norm moet voldoen, vrijwel onmogelijk. Dat is
eigenaardig, omdat de hele prijzencultuur bevestigt dat het ons nu juist om de uitzonde-
ringen, het bovengemiddelde, gaat.
AanZet! heeft wat de formule betreft iets weg van de Prix de Rome, de prestigieuze 
competitie die door de postacademische instelling De Rijksacademie wordt georganiseerd.
Alleen staat daar de inschrijving open voor kunstenaars en architecten van buitenaf.

Dat was vroeger niet zo – deze staatprijs bestaat al sinds 1870 toen de Rijksacademie als
onderwijsinstelling werd gevestigd. Tegenwoordig valt de Rijksacademie buiten het 
onderwijsbestel en is de praktijk van de instelling gericht op onderzoek, expertise-
ontwikkeling en experiment door beeldende kunstenaars in alle disciplines met een
bachelor of master, begeleid door gerenommeerde professionals. In ieder geval is de 
Prix de Rome nu een prijs waarbij de vier eindkandidaten in een afgebakende periode
nieuw werk moeten realiseren dat ter beoordeling door een internationale jury in 
aansprekende presentatie-instellingen (Witte de With, De Appel) wordt geëxposeerd.
Ook AanZet! kent vier eindkandidaten, geselecteerd uit eindexamenkandidaten van de
ArtEZ academies in Arnhem, Enschede en Zwolle die tijdens een werkperiode van de 
organiserende professionele kunstorganisaties in Arnhem, Deventer, Zwolle en Hengelo
nieuw werk moeten maken en ten behoeve van de presentatie ervan aan de jury een 
tentoonstelling inrichten bij die kunstinstellingen. De beoordelende jury is niet inter-
nationaal samengesteld, maar de leden ervan hebben een uitstekende reputatie in de
kunstwereld, ook buiten Nederland.

De opzet van AanZet! laat zien hoeveel waarde de organiserende kunstinstellingen en
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten eraan hechten dat beginnende beeldende kunstenaars
in de beroepspraktijk hun weg vinden en dat de wisselwerking tussen studie en professie
intensiever wordt. Het is zo dat de er in de wereld van de beeldende kunst meer en meer
gradaties zijn ontstaan in de hiërarchische opbouw. Een jaar of veertig, vijftig geleden 
was het nieuwe aanbod van kunstenaars getalsmatig veel lager dan nu, en was het voor
jonge kunstenaars relatief eenvoudiger om op jonge leeftijd al de belangstelling van het
museale circuit te trekken. En hoewel we tijden hebben gekend dat er een overmatige
belangstelling was voor jong talent en beginnende kunstenaars vroegtijdig museale 
solopresentaties kregen waar ze in feite nog niet aan toe waren, nu is het als afstuderend
kunstenaar nauwelijks mogelijk om in de eerste jaren na het afstuderen een museum-
tentoonstelling af te dwingen. Eerst maar eens naar een kunstenaarsinitiatief, een 
kunstenaarsvereniging, een presentatie-instelling, een galerie natuurlijk of een centrum
voor beeldende kunst, een festival of de open atelier route. Ook is de nieuwste generatie
beeldende kunstenaars niet bij voorbaat geïnteresseerd in het museale. Door de 
uitbreiding van het aantal middelen dat kunstenaars inzetten, is er een buitenmuseale
praktijk ontstaan waar hun werk beter tot zijn recht komt: in de publieke ruimte, in 
sociale projecten, in educatieve situaties, in locatiegebonden tijdelijke presentaties, in 
virtuele settings, in multimediale interactie, enzovoort. Kunstenaars hebben minder baat
bij conservatoren dan bij bemiddelaars. Het gaat niet om het statische bewaren, maar om
het dynamische verspreiden. Dat heeft zelfs gevolgen voor de aard van het kunstwerk dat
veelal niet meer bestaat uit een afgerond eindproduct, maar uit het laten zien van de
mogelijke gedaantes die het beeld kan aannemen in verschillende situaties en door de
ogen van uiteenlopende beschouwers. Je kunt dat ‘het opgeschorte beeld’ noemen.
De kunstprijs AanZet! bemiddelt die nieuwe mogelijkheden van de kunst. Het kunstwerk
laat niet op zich wachten. We moeten er achteraan.
Is de kunstenaar aan zet, of zijn wij dat?

Alex de Vries
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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 Biennale 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

J u r y r a p p o r t
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 tentoonstel-
lingsruimte 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; 
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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 beelden-
bibliotheek.
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.

Hanne Hagenaars
Erik Mattijssen
Paul Kooiker

S a x i o n
e n
K u n s t
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Onder de noemer 'A1-project' organiseren drie beeldende kunstinstellingen langs de A1
van 2005 tot en met 2008 gezamenlijk een scala aan activiteiten. Doel hiervan is het
kunstklimaat in Oost-Nederland te stimuleren en de regio zichtbaarder op de culturele
kaart van Nederland te zetten.

De drie projectpartners zijn: 

Het thema?
De A1 en infrastructuur in brede zin. Het A1-project verbindt kunst en omgeving, kunst 
en economie, kunst en maatschappij.
Het programma bestaat uit kunsteducatie, stimulering van aankomend beeldend talent,
manifestaties, ontmoetingen, discussies en publicaties.

A 1 - p r o j e c t

kunstverenigingDiepenheim
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Personalia

Dhr. D. Buursink
Gedeputeerde Cultuur, Provincie Overijssel

Mevr. Drs. Hanne Hagenaars
Kunsthistorica en hoofdredacteur Mr. Motley, magazine voor hedendaagse beeldende
kunst, voorzitter jury AanZet!

Dhr. Erik Mattijssen
Beeldend kunstenaar, jurylid AanZet!

Dhr. Paul Kooiker
Fotograaf / beeldend kunstenaar, jurylid AanZet!

Dhr. Alex de Vries
Partner Stern/Den Hartog & De Vries, Boeken en Communicatie voor Kunst en Cultuur,
oud-directeur CBK Den Bosch, oud-medewerker ArtEZ academie en Kunstacademie
Rotterdam

Dhr. J.P. J. Rombouts
dienst interne en externe betrekkingen Saxion Hogescholen, hoofd kunstcommissie

Colofon

Redactie Mariecke Siezen
Fotografie Shinji Otani
Vormgeving Sepp Bader
Drukwerk Thieme Deventer
Papier Voor- en achterplatten:

Middelste Molen [ Proost&Brandt ] – Tabak – 250 grs
Grijsbord, 1,5 mm
Fastprint Fluor – Geel – 250 grs
Binnenwerk:
Tom & Otto Gloss – Wit – 170 grs

Bindwerk Handboekbinderij Geertsen, Nijmegen
Elbeka Grafische Bindproducties, Hengelo [ Wire-O-binding ]
Dukenburg Foliedruk, Nijmegen [ Foliedruk ]

Uitgave A1; samenwerkingsverband Kunstenlab, Kunstcentrum Hengelo,
Kunstvereniging Diepenheim

Met dank aan

Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Saxion Hogescholen,
Ingenieursbureau Tauw, SLAK, gemeente Hengelo

P e r s o n a l i a
C o l o f o n

D a n i t s j a
v a n
D i j k
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Naam Danitsja van Dijk (1977)
E-mail danitjsavandijk@yahoo.com
Website www.danitsjavandijk.nl

Opleiding

2003 – 2007 CABK ArtEZ academie voor beeldende kunsten Zwolle,
studierichting: autonome beeldende kunst

Augustus 2006 Masterclass European Exchange Academy,
Beelitz Duitsland

Beurzen / stipendia / prijzen

2007 Nominatie AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland 2008

Tentoonstellingen en projecten

2008 ‘The Big Bear Situation’
AanZet! 2008, solo-tentoonstelling Kunstenlab, Deventer

2007 ‘AanZet!’ genomineerdententoonstelling,
Kunstvereniging Diepenheim
Galerie Fatsoen, groepstentoonstelling Warmoesstraat,
Amsterdam
Eindexamenexpositie, CABK ArtEZ academie voor beeldende 
kunsten Zwolle

2006 Eindexpositie European Exchange Academy, Beelitz, Duitsland
Cultureel centrum ‘De As’ Zwolle, groepstentoonstelling 

Publicaties

2008 Cultuurspot RTV Oost, AanZet!
2007 Catalogus Eindexamen 2007, CABK ArtEZ academie voor 

beeldende kunsten Zwolle

C u r r i c u l u m
v i t a e
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Naam Sebastian Gräve (1980)
E-mail sebi@junction.gmx
Website www.sebastiangraeve.de

Opleiding

2002 – 2007 AKI ArtEZ academie voor beeldende kunsten Enschede,
studierichting: gemengde media

Beurzen / stipendia / prijzen

2007 Nominatie AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland 2008

Tentoonstellingen en projecten

2008 ‘NIET Mooi!’, solo-tentoonstelling AanZet!, Kunstvereniging 
Diepenheim

2007 AanZet! genomineerdententoonstelling,
Kunstvereniging Diepenheim
AKI ArtEZ academie voor beeldende kunsten Enschede,
eindexamententoonstelling
‘Naober – Shop’, Deutschland / Niederlande

2006 ‘Kongsi’, Enschede
‘Hundekuchen Mmmh Mampf’, Görsen
‘Hawerkamp’, Münster

2005 ‘Nice bike brought by Santa Claus’, Thuis bij de kunstenaar
‘NICHT NICHT’ Filialeneröffnung, New York
‘Heinzelmännchentanz’, Duisburg

2004 ‘OPDRIFT’, Sociale Dienst, Enschede
‘Die Linse’, Münster
Deelname Kunstroute, Lonneker 
‘The Silo’, SILO, Enschede

2003 ‘Begin of Process’, SILO, Enschede 
‘Erdhoden 1.0’, Ochtrup 

Publicaties

2008 Cultuurspot RTV Oost, AanZet!
2007 AKI Jaarboek

‘Naober – Shop’
2005 ‘Fast furniture’
2004 ‘Train’

C u r r i c u l u m
v i t a e





Tweede foto KvD
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Naam Kim Habers (1979)
E-mail khabers@gmail.com | info@kimhabers.com
Website www.kimhabers.com

Opleiding

2003 – 2007 CABK ArtEZ academie voor beeldende kunsten Zwolle,
studierichting: autonome beeldende kunst

2007 – 2009 Sandberg Instituut

Beurzen / stipendia / prijzen

2007 Nominatie AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland 2008

2008 Nominatie Wim Izaks Stipendium

Tentoonstellingen en projecten

2008 ‘Jong talent 2008’, groepstentoonstelling Oude Raadhuis, Lochem
‘Kennedy van der Laan’, groepstentoonstelling, Amsterdam 
‘AanZet!’ 2008, solotentoonstelling, CBK Arnhem
‘Kunstvlaai’, Groepstentoonstelling Sandberg Instituut,
Amsterdam

2007 AanZet! genomineerdententoonstelling,
Kunstvereniging Diepenheim
‘De belofte’, groepstentoonstelling P////akt, Amsterdam
Eindexamenexpositie CABK ArtEZ academie voor beeldende 
kunsten Zwolle
‘Gogbot’, nominatie Youngblood Award, Enschede
‘10 Nieuwe solisten 2007’, Ten Kate Kunstingang, ter Apelkanaal
Project Kunstroute, kunstuitleen Zwolle
Galerie Gist, duo-tentoonstelling, Amsterdam

Publicaties

2008 Cultuurspot RTV Oost, AanZet! 2008
2007 Eindexamencatalogus 2007 CABK ArtEZ academie voor 

beeldende kunsten Zwolle
‘Verenigde Sandbergen’, Interview door Alex de Vries

C u r r i c u l u m
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Naam Larissa van Zanen (1985)
E-mail larissavanzanen@yahoo.com

Opleiding

2007 Master Fine Arts ‘Frank Mohr Instituut’, Groningen 
2003 – 2007 CABK ArtEZ academie voor beeldende kunsten Zwolle,

studierichting: autonome beeldende kunst
2006 Stage gevolgd bij: Stedelijk Museum Zwolle, 3 weken.

Ondersteuning kunstenaar Eli Content bij opdracht, 3 dagen
Filosofiecursus Chris van Haaften

2002 Vooropleiding ‘Constantijn Huygens’

Beurzen / stipendia / prijzen

2007 Winnaar van de Academieprijs 2007
Nominatie AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland 2008

Tentoonstellingen en projecten

2008 ‘Good Lost Luck’
AanZet! 2008, solo-tentoonstelling Kunstcentrum Hengelo
Jong talent ‘Jong Groen’, Studio Marcato, Meppel
‘Growing Matters’. Duo-expositie met Gemma Pauwels,
Galerie ’t Langhuis Zwolle
Werkperiode AanZet!, Frank Mohr Instituut, Groningen

2007 ‘AanZet!’ genomineerdententoonstelling,
Kunstvereniging Diepenheim
‘Exposeren in Abri’s’, Kunstuitleen Zwolle
Eindexamenexpositie CABK ArtEZ academie voor beeldende 
kunsten Zwolle
‘Eureka’, Zwolle

Publicaties

2008 Interview, artikel in Tubantia over mijn werk, de solo-expositie en drijfveren
Cultuurspot RTV Oost, AanZet! 2008

2007 Artikel in de Volkskrant in het kader van AanZet! 2008
Artikel in de Peperbus, exposeren in de Abri’s van Zwolle
Artikel in de Stentor, ‘Goed onderwijs geef je tegenwoordig niet alleen maar 
binnen de school’, m.b.t. de genomineerden van de academieprijs CABK
ArtEZ academie voor beeldende kunsten Zwolle

C u r r i c u l u m
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