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Met het in het leven roepen van de EposPress Tekeningen Prijs wordt een nieuwe stap gezet 
om het belang van het hedendaagse tekenen in Nederland nog eens te onderstrepen. Met de 
expositie All About Drawing.100 Nederlandse kunstenaars, die in het voorjaar en de zomer 
van 2011 in het Stedelijk Museum Schiedam te zien was, is eens te meer aangetoond dat 
de ontwikkeling van het tekenen in Nederland enorme sprongen heeft gemaakt en dat de 
autonome positie van het tekenen nog eens is benadrukt met de tentoonstelling en het 
monumentale boek. 

Epos Press, drukker van het All About Drawing boek, wil twee nieuwe kunstprijzen in het 
leven roepen, die dit maal speciaal bedoeld zijn voor kunstenaars voor wie het tekenen in zijn
of haar oeuvre de belangrijkste discipline vormt en waarvan bekroonde een grote bijdrage 
heeft geleverd aan het ontwikkelen van het hedendaagse tekenen en de andere kunstenaar, 
een veelbelovend talent moet zijn.

Het werk van de kunstenaar die al een heel oeuvre heeft opgebouwd en dat wordt bekroond 
moet van nationaal en internationaal belang zijn en het moet zich alom hebben bewezen in de
zin van aankopen van musea en collectioneurs. Deze kunstenaar, die door een 
gekwalificeerde jury wordt gekozen uit vijf genomineerden, wordt bekroond met de uitgave 
van een uitmuntend boek. Epos Press verzorgt de vormgeving, het binden en het drukken. 
Tevens wil Epos Press de te bekronen jonge kunstenaar een stimulering geven door de 
uitgave van een bescheidener boek/cahier.

De jury komt zelf met voorstellen voor kandidaten voor zowel de Aanmoedigings-
EPOSPRESS Tekeningen Prijs als de grotere EPOSPRESS Tekeningen Prijs. De juryleden 
Diana Wind en Arno Kramer maken een voorselectie van kunstenaars voor beide 
categorieën. Uit de voorgestelde kunstenaars wordt in unanimiteit een winnaar gekozen die 
een substantieel boek als prijs krijgt aangeboden. 

Om het jaar zal er een Aanmoedigingsprijs of een grotere prijs worden toegekend. Dit 
betekent dat er elk jaar aandacht zal zijn voor de tekeningenprijs en dat er ook elk jaar ruimte
zal zijn voor een tentoonstelling. 
Het nieuwe Drawing Centre Diepenheim is de plek waar de presentaties van het werk en 
de uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden. Na een aantal jaren zou een grotere 
tentoonstelling van winnaars in het Stedelijk Museum Schiedam kunnen worden 



gemaakt om een overzicht te krijgen van de ontwikkelingen. In september 2012 is de eerste 
tentoonstelling van genomineerden in Drawing Centre Diepenheim te bezichtigen.

Tekeningenpri js  voor  jong Tekentalent

Voor de aanmoedigingsprijs selecteren twee juryleden vijf kunstenaars die in september 2012 een tentoonstelling 

krijgen aangeboden in Drawing Centre Diepenheim. Tijdens de opening wordt de uiteindelijke winnaar van die 

aanmoedigingsprijs door de juryvoorzitter bekend gemaakt en zal een cahier van het werk worden gepresenteerd. 

De winnaars ontvangt symbolisch een EposPress-Trofee en een oorkonde. 

Tentoonstelling

Om het jaar zal er een Aanmoedigingsprijs of een grotere prijs worden toegekend. Dit betekent dat er elk jaar 

aandacht zal zijn voor de tekeningenprijs en dat er ook elk jaar ruimte moet zijn voor een tentoonstelling. In 

september 2012 opent een tentoonstelling van de vijf genomineerden in Drawing Centre Diepenheim. Op de 

opening wordt de prijswinnaar door de voorzitter bekend gemaakt. De winnaar ontvangt de trofee en het dan al 

gedrukte cahier.

Criteria

De kunstenaar is jonger dan 35 jaar

De kunstenaar is Nederlands van geboorte of heeft een andere nationaliteit maar woont en werkt in Nederland

Tekenen is zijn/haar belangrijkste discipline

De kunstenaar heeft een professionele beroepspraktijk

De kunstenaar maakt in principe werk op papier

Het werk heeft het karakter van een eigen authentiek handschrift

De tekeningen zijn autonome kunstwerken en hebben een uitgesproken oorspronkelijke kwaliteit

De jury bestaat uit

Roos van Put (voorzitter) hoofdredacteur Kunstbeeld, 

Corry van der Veen curator SNS Reaal en Aegon kunstcollectie, 

Ludo van Halem conservator Hedendaagse Kunst Rijksmuseum Amsterdam, 

Arno Kramer kunstenaar en curator Drawing Centre Diepenheim en 

Diana Wind directeur http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/nl_NL. 

Procedure deelname

Arno Kramer en Diana Wind maken een voorselectie van kunstenaars die in aanmerking komen voor de Epos 

Press Tekeningen Prijs. Deze voorselectie betreft zowel de Aanmoedigingsprijs als de Epos Press voor jong 

Tekentalent. Er worden circa 5 tot 10 kunstenaars aan de jury voorgedragen. De voltallige jury maakt uit die lijst 

een uiteindelijke keuze voor een winnaar op basis van onderstaande criteria. Roos van Put zal als voorzitter van de

jury het juryrapport schrijven.

De pri jzen:  een boek,  expo en  trofee

De juryleden Diana Wind en Arno Kramer maken een voorselectie van kunstenaars voor beide categorieën. Uit de

voorgestelde kunstenaars wordt in unanimiteit een winnaar gekozen die een substantieel boek als prijs krijgt 

aangeboden. Voor de aanmoedigingsprijs selecteren twee juryleden vijf kunstenaars die in september 2012 een 

tentoonstelling krijgen aangeboden in Drawing Centre Diepenheim. 

http://www.kunstbeeld.nl/index.html
http://www.kunstvereniging.nl/nl/tentoonstellingen/drawingcentre/
http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp?lang=nl&gclid=CMjPtN-09a4CFYZG3godcgh_nA


Tijdens de opening wordt de uiteindelijke winnaar van die aanmoedigingsprijs door de juryvoorzitter bekend 

gemaakt en zal een cahier van het werk worden gepresenteerd en ook de kunstenaar die de andere prijs ontvangt 

wordt bekend gemaakt. Van deze kunstenaar volgt een jaar later een solotentoonstelling waarbij de prijs, het boek,

eveneens wordt gepresenteerd. De winnaars ontvangen symbolisch een EposPress-Trofee en een oorkonde. 

Om het jaar zal er een Aanmoedigingsprijs of een grotere prijs worden toegekend. Dit betekent dat er elk jaar 

aandacht zal zijn voor de tekeningenprijs en dat er ook elk jaar ruimte moet zijn voor een tentoonstelling. 

Het nieuwe Drawing Centre Diepenheim is voorlopig de plek waar de presentaties van het werk en de uitreiking 

van de prijzen zal plaatsvinden. Na een aantal jaren zou een grotere tentoonstelling van winnaars in het Stedelijk 

Museum Schiedam kunnen worden gemaakt om een overzicht te krijgen van de ontwikkelingen. In september 

2012 is de eerste tentoonnstelling van genomineerden in Drawing Centre Diepenheim te tonen. 


