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Met trots presenteert uitgeverij/drukkerij ÈposPress  twee nieuwe kunstprijzen, te weten de 
ÈposPress Tekeningen Prijs en de  ÈposPress Prijs voor jong Tekentalent. Met deze prijzen wil 
ÈposPress het belang van het hedendaagse tekenen in Nederland onderstrepen en jonge, talentvolle 
tekenaars  aanmoedigen zich verder te ontplooien in het tekenen.

Voor wie?
De ÈposPress Tekeningen Prijs is bedoeld voor kunstenaars voor wie het tekenen in zijn of haar 
oeuvre de belangrijkste discipline vormt en waarmee hij of zij een grote bijdrage heeft geleverd aan 
het ontwikkelen van het hedendaagse tekenen, zowel nationaal als internationaal. Het werk van deze
kunstenaar dient onderscheidend te zijn, en ruim vertegenwoordigd te zijn in collecties van musea en
particulieren. De winnaar van deze prijs wordt bekroond met een tentoonstelling in het Drawing 
Center Diepenheim in 2013 en de uitgave van een substantieel boek. 
De ÈposPress Prijs voor jong Tekentalent zal worden uitgereikt aan een jonge, veelbelovende  
kunstenaar voor wie tekenen zijn/haar belangrijkste discipline vormt. Deze kunstenaar zal worden 
bekroond met de uitgave van een cahier. 

Jury
De winnaars van beide prijzen zullen worden gekozen door een gekwalificeerde jury bestaande uit 
Roos van Put –voorzitter- (hoofdredacteur Kunstbeeld), Corrie van der Veen (curator SNS Reaal en 
Aegon kunstcollectie), Ludo van Halem (conservator Hedendaagse Kunst Rijksmuseum Amsterdam), 
Arno Kramer (kunstenaar en curator Drawing Center Diepenheim) en Diana Wind (directeur Stedelijk 
Museum Schiedam). 

Wanneer?
Zowel de winnaar van de ÈposPress Tekeningen Prijs en de winnaar van de ÈposPress Prijs voor jong 
Tekentalent zullen 22 september 2012 bekend gemaakt worden. De winnaars worden bekend 
gemaakt tijdens de feestelijke opening van een tentoonstelling  in het Drawing Centre Diepenheim 
waar het werk van de vijf genomineerden voor de ÈposPress Prijs voor jong Tekentalent getoond zal 
worden. 
Plaats: Drawing Centre Diepenheim, Diepenheim. 
Tijdstip: 16.00.

Voor meer informatie neem contact op met Piet Sloot.
Telefoon: 31(0)38 4673 450
E-mail: pietsloot@epospress.com

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

- De pers is van harte welkom op de prijsuitreiking en opening van de tentoonstelling op 22 
september, 16.00, Drawing Centre Diepenheim, Diepenheim.

- Tijdens deze opening is het mogelijk de juryleden en de prijswinnaars te interviewen.


