Juryrapport Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015
Sander Breure & Witte van Hulzen voorgedragen door Hedwig Fijen, directeur Manifesta
Dina Danish
voorgedragen door Noor Mertens, conservator moderne en hedendaagse
kunst en Stadscollectie Museum Boijmans Van Beuningen
Bram De Jonghe
voorgedragen door Fransje Killaars, kunstenaar
Koen Taselaar
voorgedragen door Rob Knijn, artistiek directeur stichting Heden, Den Haag
Levi van Veluw
voorgedragen door Robert en Renee Drake, verzamelaars
De genomineerden voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015 zijn onmogelijk onder één
noemer te vatten. Wij danken de scouts, die ons van een zo divers en boeiend pakket voorzagen.
Op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam laat Koen Taselaar je het minimalisme
vergeten met zijn inventieve all-over patronen en tuimelende teksten, die gemak en durf
uitstralen. Een gevoel betrapt te worden bekruipt je bij de antropologische observaties van Sander
Breure&Witte van Hulzen, vertaald naar een huiskamer die vertrouwd en toch wezensvreemd is.
Dan is er de heel specifieke interesse van Dina Danish voor de open ruimtes tussen verschillende
talen, en tussen het woord en de handeling, waar zij ons met humor doorheen loodst. Bij Levi van
Veluw vallen we plotseling in een duistere, perfect afgewerkte fantasiewereld waar natuurwetten
en zintuigen getest en getart worden. Vanuit zijn nacht gaat het naar de dag van Bram de
Jonghe, een zinnelijk universum, waar het piept en knarst en waar een kaarsenvlam dapper
standhoudt.
De vijf oeuvres vergelijken was als een reis langs vijf planeten. Vergelijken was uiterst ingewikkeld.
Juryvoorzitter Inez Weski zei het aldus: ‘Kunst is zo persoonlijk, dat een kunstprijs in feite alleen
door een enkelvoudige jury zou kunnen worden bepaald. Hoe meer juryleden, hoe meer drempels
naar eenstemmigheid.’
Na een korte maar hevige schermutseling zijn wij tot een keuze gekomen
In deze winnaar huist een vrolijke, onderzoekende en vrije geest die geen conventies kent. Het
werk is bescheiden en toch is het heel veel; er hangt poëzie in de lucht. De werkelijkheid wordt
door dit werk opengewrikt tot er ruimte komt waar ‘de geest moet waaien’, zoals wijlen Johnny van
Doorn het uitdrukte.
Met deze editie neemt de Volkskrant Beeldende Kunstprijs met nadruk een voorschot op de
toekomst. Deze winnaar is jong en het oeuvre is pril. Maar zijn speels-serieuze inslag, zijn open
oog voor materiaal en beeld en zijn vermogen om ruimtes te transformeren, bieden een hoopvol en
avontuurlijk perspectief.
De winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunstrijs 2015 is: Bram De Jonghe
Jury VKBKprijs 2015: Inez Weski (voorzitter), Ralph Keuning, Guido van der Werve,
Sacha Bronwasser

