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De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek  
is een initiatief van: de Appel  
Amsterdam, Mondriaan Fonds,  
Formerly known as Witte de With 
Center for Contemporary Art,
Stedelijk Museum Amsterdam,  
Van Abbemuseum, Vlaams  
Cultuurhuis de Brakke Grond,  
M Leuven, Mu.ZEE en Z33 Huis  
voor Actuele Kunst, Design &  
Architectuur

De (media)partners zijn: AICA  
Nederland, Domein voor Kunstkritiek,  
De Nieuwe Garde, Prix de Rome,  
De Groene Amsterdammer, HART,  
Knack Focus, Metropolis M,  
Het Parool, rekto:verso en Tubelight



Jury
Heleen Debeuckelaere (historicus, schrijver en 
freelancejournalist), Moosje M. Goosen (schrijver, 
criticus en onderzoeker), Jessica Gysel (schrijver, 
kunstenaar en oprichter van Girls Like Us) en Koen Kleijn 
(medewerker De Groene Amsterdammer en bestuurslid 
AICA Nederland). Onder voorzitterschap van Sarah 
van Binsbergen (kunstrecensent voor de Volkskrant en 
winnaar de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018).
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Over de zevende editie van 
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

De juryrapporten bij de vorige twee edities van  
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, in 2016 en 2018, 
begonnen met de constatering dat het slecht gaat met 
de kunstkritiek. De afkalvende ruimte voor recensies en  
besprekingen in online en papieren kranten, de opkomst 
van online influencers die het vooral positief en gezellig 
willen houden, de vele kunsttijdschriften en andere 
platforms die het loodje leggen. Het is allemaal al 
eerder benoemd. Wat juryvoorzitter Sacha Bronwasser  
in 2018 in het juryrapport constateerde klopt nog steeds: 
wie nu een serieuze inhoudelijke kunstcriticus wil zijn 
moet over een flinke dosis optimisme, zo niet liefde voor 
het vak beschikken. 

Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: het is ook een 
ontzettend spannende en uitdagende tijd om kunstcriticus 
te zijn. De ruimte die beschikbaar is om kunstkritiek 
te bedrijven mag dan beperkt zijn, de behoefte aan 
mensen die die ruimte kunnen vullen met diepgravende 
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analyses is onverminderd groot. Niet alleen binnen  
de kunstkritiek, ook daarbuiten wordt er op dit moment 
heftig gediscussieerd over kunst en de kunstwereld. 
Denk aan de manier waarop de Black Lives Matter-
beweging de systematische uitsluiting van mensen van 
kleur binnen kunstinstituten heeft aangekaart. Of aan 
de manier waarop via online petities bezwaar wordt 
gemaakt tegen racistische of seksistische inhoud  
van kunstwerken. 

Het is verheugend dat de kunst zodanig serieus 
genomen wordt dat deze onderwerp is van  
maatschappelijke discussies. En dat het niet langer 
alleen kunstcritici zijn die zich uitspreken over kunst. 
Tegelijkertijd roept deze tijd ook om schrijvers die deze 
wisselwerking tussen wereldzaken en de kunst kunnen 
doorgronden, daarop reflecteren, en ontwikkelingen  
in een bredere context kunnen plaatsen. Schrijvers die 
aandachtig kijken en analyseren; die de maat-
schappelijke context waarin de kunst tot stand komt 
serieus nemen, maar die ook de kunst zelf, en wat die 
te zeggen heeft, in alle complexiteit, niet uit het  
oog verliezen. 

Dit jaar, bij de zevende editie van de Prijs voor  
de Jonge Kunstkritiek, kreeg de jury 13 recensies en  
19 essays toegestuurd om te beoordelen. In totaal dus 
31 teksten, ruim de helft minder dan bij de vorige editie 
in 2018. Het zou voorbarig zijn om daaruit te concluderen 
dat het enthousiasme om over kunst te schrijven onder 
jonge auteurs afneemt. Het is inmiddels cliché om  
te zeggen, maar het was een uitzonderlijk jaar, waarin  
een pandemie niet alleen de kunstwereld maar ook  
het alledaagse leven overhoopgooide. Gezien de 
uitdagingen die dat met zich meebracht stemt het vrolijk 
dat zo’n dertig jonge schrijvers de zin, tijd en concentratie 
hebben gevonden om zich te wagen aan teksten over 
kunstwerken en vraagstukken rondom kunst. 
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Wat opviel bij zowel de recensies als de essays was de 
gretigheid van schrijvers om zich niet alleen met kunst, 
maar ook met de wereldonderwerpen die in die kunst 
gereflecteerd worden, uiteen te zetten. De jury was 
positief over dit engagement en signaleert tegelijkertijd 
ook de valkuilen daarvan. Schrijven over kunst betekent 
woorden vinden voor beelden en ervaringen die zich  
niet laten reduceren tot eenduidige argumenten of 
morele standpunten. Ook in een cultureel klimaat dat 
kunst en maatschappij als onlosmakelijk verbonden 
ziet, is het de taak van de kunstcriticus om de kunst in  
al haar complexiteit te beschrijven en te analyseren. 

De recensies die de jury ontving gaven blijk van een 
opvallende degelijkheid. De jury las veel brave recensies, 
die netjes beschreven wat er in een tentoonstelling te 
zien was (of, in enkele gevallen, wat er in een 
gerecenseerd boek te lezen viel). Veel recensies waren 
beschouwend van aard en gingen vooral in op het 
thema van de tentoonstelling, zonder daarbij een stevig 
oordeel te geven. Dit pakte soms positief uit, als de 
auteur erin slaagde om een kunstwerk of expositie op 
een verrassende manier te belichten, door het in een 
bredere kunsthistorische of maatschappelijke context  
te plaatsen. Vaak bleef het echter bij opsommingen 
zonder duidelijke pointe. De jury had graag wat meer 
echt kritische recensies gezien, de meeste auteurs 
waren opvallend positief over hun onderwerp, of lieten 
hun mening in het midden. Experimenten met het  
genre gebeurde weinig dit jaar, ook daar had de jury 
graag meer van gezien. Maar bedenk daarbij wel:  
je schrijft een recensie voor het publiek. De lezer moet 
zonder al te veel voorkennis kunnen begrijpen waar 
je het over hebt.
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Ook bij de essays viel de grote interesse in maat- 
schappelijke vraagstukken op. Urgente thema’s als 
klimaatverandering, de wankelende status van  
het publieke monument, en inclusiviteit en diversiteit 
passeerden meermaals de revue. In het beste geval 
leidde die betrokkenheid tot scherpe analyses van kunst- 
werken waarin de auteurs deze thema’s gereflecteerd 
zien. Ook zag de jury een aantal essays die, soms heel 
overtuigend, soms meer zoekend, bredere kwesties  
in de kunstwereld aankaarten, zoals de Code Diversiteit 
& Inclusie, de toekomst van musea, en de economie  
van het kunstenaarschap. Minder positief was de jury 
over het grote aantal essays waarin auteurs kunstwerken 
inzetten om een maatschappelijk of filosofisch punt 
te illustreren, zonder dat zij werkelijk in de kunst zelf 
geïnteresseerd lijken. Van een kunstkritisch essay mag 
je verwachten dat het leidt tot diepere inzichten in  
de thema’s waar een kunstwerk of oeuvre over gaat, 
maar zeker ook in wat het kunstwerk daar zelf,  
als kunstwerk, over te zeggen heeft. Wellicht dat de 
opdracht om in de essays de link te leggen met  
de actualiteit, soms wat te letterlijk werd genomen. 

Sarah van Binsbergen
Oktober 2020
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Juryrapport

Categorie Recensie

In de categorie Recensie nomineert de jury  
Dagmar Dirkx, Nadia de Vries en Esmee Postma.  
Deze auteurs onderscheiden zich door de genuanceerde 
manier waarop ze presentaties en kunstwerken kunnen 
doorgronden, door verschillende dimensies ervan te 
belichten en daar originele gedachten aan te koppelen. 
Alle drie de besproken tentoonstellingen hebben een 
duidelijke maatschappelijke basis, ze gaan 
respectievelijk over queeractivisme, de economie van 
zorg en ziekte en migratie. De genomineerden geven 
blijk van het vermogen om in hun recensies zulke 
maatschappelijke kwesties op genuanceerde wijze aan 
te kaarten, zonder dat ze daarmee de poëtische, 
esthetische en gelaagde dimensies van de kunstwerken 
uit het oog te verliezen. 
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Dagmar Dirkx neemt ons in ‘We dansen onverminderd 
door’ mee door de tentoonstelling ‘TOGETHER.’,  
de allereerste LHBTQIA+-tentoonstelling in het Antwerpse 
museum M HKA. Terecht vraagt Dirkx zich af hoe de 
activistische geest die uit veel van deze werken spreekt 
zich verhoudt tot de institutionele logica van het museum. 
Het is een goede vraag, die pas in de conclusie wordt 
aangehaald, en die van de jury centraler had mogen 
staan in het stuk. Enthousiast is de jury over de manier 
waarop de auteur complexe thema’s rondom gender, 
seksualiteit en queeractivisme beschrijft aan de hand van 
de verschillende kunstwerken. Het zijn onderwerpen 
waar lang niet iedere leek in thuis is en het is een kunst 
om daar een tekst over te schrijven die de kwesties niet 
platslaat, maar die ook niet bol staat van het jargon. 
Dirkx slaagt daarin, waarvoor hulde. En een nominatie.

Dagmar Dirkx ontvangt een basisprijs, die bestaat uit 
een betaalde commissie van Het Parool ter waarde  
van 500 euro en een betaalde schrijfopdracht voor de 
Prix de Rome 2021 via het Mondriaan Fonds.

Nadia de Vries krijgt het in ‘Een archief dat niet hoort te 
bestaan’ voor elkaar om het digitale kunstwerk ‘Get Well 
Soon’ van Sam Lavigne en Tega Brain zo te beschrijven 
dat de lezer geprikkeld wordt om het kunstwerk zelf  
te gaan bekijken. Dat is knap, vooral omdat het werk 
visueel weinig opwindend en vooral heel talig is. 
‘Get Well Soon’ is een verzameling van ruim 20.000 
beterschapswensen afkomstig van het digitale platform 
GoFundMe.com, dat met name in de Verenigde Staten 
gebruikt wordt door mensen om hun niet verzekerde, 
dure medische behandelingen te crowdfunden.  
De Vries weet dit complexe werk overtuigend tot leven 
te wekken door het in een bredere context te plaatsen. 
Ze refereert daarbij zowel aan ouder werk van de 
kunstenaars als aan literatuur over ziekte, zorg en taal. 
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Schijnbaar moeiteloos schakelt ze tussen analyse van  
het kunstwerk en maatschappijkritische observaties. 
Door de tekst heen zijn enkele van de beterschaps-
wensen uit het kunstwerk verweven, een effectieve vorm 
van ‘show, don’t tell’. Ze onderstrepen het prettige ritme 
van deze tekst, die niet zozeer het kunstwerk zelf,  
als wel de wereld waarin het tot stand gekomen is, 
kritisch beschrijft.

Nadia de Vries ontvangt een basisprijs, bestaaande uit 
een betaalde commissie ter waarde van 500 euro van 
Het Parool en een volledig bekostigd bezoek aan een 
(buitenlandse) biënnale, manifestatie of tentoonstelling, 
ten behoeve van een betaalde schrijfopdracht voor 
Metropolis M.

Esmee Postma wint de hoofdprijs in deze categorie met 
haar recensie ‘Van wie is de stad?’. In deze bespreking 
reflecteert Postma in luchtige maar krachtige taal op 
‘De Migrant’ van Anaïs López, een multimediale tentoon- 
stelling in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. 
‘De Migrant’ bestaat uit een podcast, webserie, live 
performance en een publicatie. Alleen al het uitleggen 
hoe alle onderdelen in elkaar grijpen is een behoorlijke 
exercitie. Postma slaagt daar in. Ze schrijft met 
aanstekelijk enthousiasme, heeft oog voor detail en geeft 
de lezer het gevoel zelf bij de tentoonstelling te zijn. 
Ook werkt ze de thematiek van het kunstwerk, de tragiek 
van de nieuwkomer, overtuigend uit. Extra fijn is dat 
Postma er, ondanks haar overwegend positieve oordeel, 
niet voor terugdeinst om ook kritiek te uiten op de 
overdadige elementen in de tentoonstelling. 
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Esmee Postma wint de hoofdprijs in de categorie 
Recensie, die bestaat uit een bedrag van 3.000 euro 
en een persoonlijke mentor die haar een jaar lang zal 
begeleiden bij het schrijven en realiseren van nieuwe 
kritieken. Daarnaast krijgt ze betaalde commissies van 
Het Parool ter waarde van 1.000 euro en stelt tijdschrift 
Tubelight een speciaal katern beschikbaar waarin de 
winnende recensie gepubliceerd wordt.

Categorie Essay

In de categorie Essay nomineert de jury Claire van  
der Mee, Zippora Elders en Luuk Vulkers. Deze auteurs 
kiezen elk een eigen vorm: persoonlijke en sociologische 
reflectie, polemiek, en persoonlijke en kunsthistorische 
zoektocht, om een relevant actueel thema uit te diepen. 
Hun essays onderscheiden zich van andere inzendingen 
in de wijze waarop ze een heldere, afgebakende 
vraagstelling weten te formuleren en deze op originele 
en goed gestructureerde manier weten uit te werken. 

Claire van der Mee geeft een overtuigend voorbeeld 
van hoe het ik-perspectief van toegevoegde waarde 
kan zijn. In ‘De kunstmatige gemeenschap’ beschrijft ze 
de tegenstrijdigheden in het Amsterdamse broedplaats-
beleid, waar zij zelf als bewoner van een broedplaats 
ervaring mee heeft. Tegenover de ideale theorie  
van de broedplaats als kunstenaarsgemeenschap die 
de buurt moet opleuken en de sociale cohesie moet 
versterken, plaatst zij de eigen geleefde realiteit van 
kunstenaars die worstelen om het hoofd boven water  
te houden en slechts binnen de nauwgezette kaders van 
woningcorporaties verbonden en creatief mogen zijn.  
Het essay verdeelde de jury enigszins: waar sommigen 
in de openhartige anekdotes het vermogen tot kritische 
(zelf)reflectie lazen, vroegen anderen zich af of de 
auteur zichzelf en medekunstenaars niet te veel in het 
beklaagdenbankje zet. Desalniettemin was de jury 
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positief over de prettige vertelstijl, de heldere opbouw en 
de trefzekere manier waarop Van der Mee de theorie 
en praktijk van het broedplaatsbeleid tegen elkaar afzet. 

Claire van der Mee ontvangt een basisprijs in de 
categorie Essay, die bestaat uit vertaling en publicatie 
van het essay op de internationale website van AICA.

Zippora Elders schreef het essay waar de jury inhoudelijk 
verreweg het langste over heeft gediscussieerd en 
verdient alleen daarom al lof, en een nominatie. In het 
polemische essay ‘Worstelen met taal’ bespreekt Elders 
de kwetsbare positie van de kunstcriticus in een kunst- 
wereld die diversiteit probeert te omarmen. Aan de hand 
van een casus laat Elders zien in welke valkuilen een 
recensent kan vallen wanneer deze de biografie van een 
(niet-westerse, vrouwelijke) kunstenaar als lens gebruikt 
om het door te zien en te duiden. ‘De kunstcriticus ziet 
veel’, schrijft Elders, ‘maar hij ziet misschien niet hoe 
oneerlijk zijn wereld is.’ Sommige juryleden vonden het 
jammer dat in een essay dat betoogt dat kunst nooit  
te reduceren is tot informatie, de kunstwerken zelf 
ondersneeuwen. Unaniem positief was de jury echter  
over de durf van deze tekst, de heldere vraagstelling  
en de poëtische, subtiele uitwerking daarvan.  
Dat Elders niet alleen een probleem aankaart maar 
impliciet ook, oplossingen aandraagt konden veel 
juryleden waarderen.

Zippora Elders ontvangt een basisprijs in de categorie 
Essay, die bestaat uit een begeleidingstraject van  
De Nieuwe Garde (stimuleringsplatform voor essayisten)  
en publicatie van haar essay op de site van rekto:verso.
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Luuk Vulkers wint de hoofdprijs in de categorie Essay 
met ‘Beschermengel incognito’. In een kalme en  
weloverwogen stijl neemt Vulkers de lezer in dit stuk 
mee op zijn pelgrimage naar de ‘Frankfurter Engel’  
van de hedendaagse kunstenaar Rosemarie Trockel.  
Deze sculptuur, geplaatst op een plein in Frankfurt  
am Main, is een monument dat de vervolging en 
veroordeling van homoseksuele mannen en vrouwen 
onder het nazibewind en de periode daarna  
herdenkt. Het reisverslag als vorm voor dit essay is  
mooi gekozen, niet alleen vanwege de persoonlijke 
noot die dit toevoegt, maar vooral omdat Vulkers’ reis  
ook een theoretische zoektocht is. Is er nog wel een 
toekomst voor het fysieke, statische monument-als-
symbool, vraagt de auteur zich af. Het is een actuele 
vraag, waar veel andere inzenders zich op stukbeten 
omdat ze te veel in een tekst wilden bespreken.  
Vulkers hangt zijn vraag op aan een casus, die hij met 
leesbare gretigheid doorgrondt. Zijn essay overtuigt, 
niet alleen omdat hij de juiste theorie en kunst-
historische kennis paraat heeft en soepel toepast,  
maar ook, en dat is misschien wel het belangrijkste  
voor een kunstcriticus, omdat hij goed kan kijken. 

Luuk Vulkers wint de hoofdprijs in de categorie Essay. 
Daarmee wint hij 3.000 euro en krijgt hij een persoonlijke 
mentor aangeboden die hem een jaar lang zal 
begeleiden bij het schrijven en realiseren van nieuwe 
artikelen. Bovendien wordt zijn essay gepubliceerd in 
de Groene Amsterdammer en op de site van HART.
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Noot: alle 31 geschikte (aan de criteria voldaan) recensies 
en essays werden geanonimiseerd voordat de jury ze ontving.  
De namen van de genomineerden werden pas na sluiting  
van het beraad bekendgemaakt.

Alle inzendingen werden geschreven vóór 1 september 2020,
de sluitingsdatum van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2020.
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De zevende editie van de Prijs voor de Jonge  
Kunstkritiek is uitgereikt op 16 december 2020.

De prijs is een initiatief van: de Appel  
Amsterdam, Formerly known as Witte de With 
Center for Contemporary Art, Mondriaan Fonds, 
Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, 
M Leuven, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, 
Mu.ZEE, Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & 
Architectuur.

Met dank aan: AICA Nederland, Domein  
voor Kunstkritiek, De Nieuwe Garde,  
Prix de Rome, De Groene Amsterdammer,  
HART, Knack Focus, Metropolis M, Het Parool, 
rekto:verso en Tubelight.

Coördinatie en redactie: Julia Steenhuisen;  
ontwerp: High Rise; fotografie: Lucas Denuwelaere, 
Robert Hamacher, Aad Hoogendoorn; drukwerk: 
NPN Drukkers.

Copyright 2020
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 
www.jongekunstkritiek.net

December 2020
isbn 9789076936543

http://www.jongekunstkritiek.net


De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 
is een stimuleringsprijs voor een  
nieuwe generatie critici en essayisten  
die schrijft over hedendaagse  
beeldende kunst.
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