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De tweejaarlijkse Prijs voor de  
Jonge Kunstkritiek is een initiatief van: 
De Appel, Witte de With Center for 
Contemporary Art, Mondriaan Fonds, 
Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA - 
Museum van Hedendaagse Kunst  
Antwerpen, Van Abbemuseum, Cobra 
Museum voor Moderne Kunst, Netwerk  
Aalst en M-Museum Leuven.

In 2018 waren de mediapartners: 
De Groene Amsterdammer, H ART, 
Metropolis M, Knack, Het Parool, 
Rekto:Verso en Tubelight.  
Deze editie werd bovendien mogelijk 
gemaakt door de medewerking van:  
AICA Nederland, Domein voor 
Kunstkritiek, De Nieuwe Garde en  
Prix de Rome.



Jury voor de categorieën Essay en Recensie: 
Basje Boer schrijver en freelance cultuurcriticus bij  
o.a. De Groene Amsterdammer, Vincent van Velsen 
freelance criticus en curator en bijdragend redacteur  
bij Metropolis M, Michael Van den Abeele kunstenaar 
en Christophe Van Gerrewey redacteur bij De Witte 
Raaf, professor architectuurtheorie aan de École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne en winnaar van  
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2008.  
Onder voorzitterschap van: Sacha Bronwasser auteur, 
curator, spreker, en criticus bij o.a. De Volkskrant. 

Jury voor de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische 
Praktijken: Heske ten Cate, Kris Latoir en Noor Mertens.
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 Bij tien jaar de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 

Dit jaar, bij de zesde editie en tevens het lustrum van  
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, kreeg de jury  
64 (geschikte) recensies en essays toegestuurd om te 
beoordelen. Dat was veel, zo niet ‘de bovengrens,  
qua leeswerk’ vond de jury. Maar een fijne verrassing 
was het ook. Het leek of niemand deze toevoer  
verwacht had.

Het is afgezaagd om jaar na jaar te constateren dat  
‘de kunstkritiek’ in zwaar weer verkeert, maar het moet 
toch opnieuw benoemd worden. Want het is zo. Wie nu 
een serieuze en inhoudelijke kunstcriticus wil zijn of 
worden moet over een flinke dosis optimisme, om niet 
te zeggen blinde vakliefde beschikken. De ruimte voor 
kunstkritiek in de online en papieren kranten kalft af; 
bij verschillende media heerst een voorkeur voor 
beschouwende (in plaats van beoordelende) en positief 
getoonzette artikelen en blogs; specialisten leggen het 
af tegen ‘liefhebbers’; online heersen weer andere mores 
en prevaleert beeld vaak boven tekst. Heeft het wel zin 
om een competitie te houden voor recensies met een 
lengte van 900-1400 woorden (een lengte die geen krant 
meer voor een recensie inruimt) en nog veel langere, 
doorwrochte essays over beeldende kunst? 

Uit de grote instroom voor deze prijs blijkt in elk geval 
de behoefte van de auteurs om die teksten te produceren. 
Een flinke groep jonge schrijvers staat te trappelen 
om over kunst te schrijven, wat verheugend is. Waar 
geschreven wordt, wordt aandachtig gekeken en vindt 
reflectie plaats – een mooi antidotum voor de enorm 
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gegroeide commerciële en sensationele kant van het 
kunstvak. Terwijl ik dit schrijf zie ik dit soort kunstnieuws: 
een kunstwerk van Banksy ‘vershreddert’ zichzelf ‘live’ 
nadat het net voor 1,18 miljoen euro is afgehamerd bij 
Sotheby’s; Instagram komt met een ‘tap-to-buy’-systeem 
waardoor de kunstmarkt wel eens definitief zou kunnen 
veranderen; filmster Keira Knightley is gespot op de 
Frieze Art Fair. Deze berichtgeving, geholpen door het 
vliegwiel van de sociale media en de pr-machine  
van grote instellingen (deze week, begrijpt u, is dat de 
Frieze Art Fair; volgende week is het iets anders) wint 
het in zichtbaarheid in elk geval makkelijk van elk 
verdiepend artikel of essay.

Misschien dat jonge kunstcritici zich de afgelopen  
jaren hierdoor lieten ontmoedigen. Bij de vorige twee 
edities daalden de inzendingen, maar nu lijkt die dip 
voorbij. En bij ‘close reading’ blijken er wat opvallende 
tendensen. Niet alleen de podia voor kunstkritiek 
veranderen, maar ook binnen de teksten zelf vindt die 
verandering plaats. 

Om te beginnen bij de recensie: er zaten tussen de 
inzendingen maar weinig stukken die echt daadwerkelijk 
een recensie zijn. Er is een baaierd aan genres ontstaan 
binnen dit ‘korte baan’-schrijven over kunst: reportages, 
mini-essays, (pogingen tot) poëzie of literatuur of 
persoonlijke bespiegelingen. 

Een opinie is vaak minder belangrijk of komt als een 
gedachte achteraf in de staart van het stuk. Dat is geen 
recensie en een jurylid merkte op hoe jammer dat is:  
de kansen liggen juist binnen de beperking van de vorm. 
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Een recensie dwingt om helder en puntig te denken en 
te schrijven en met een duidelijk oordeel te komen.  
Door te oordelen, of dat nu positief of negatief uitvalt, 
investeert een auteur in wat hij/zij ziet, stelt zich 
kwetsbaar en open op en nodigt de lezer uit ook kritisch 
te denken.

Het is een vorm die ook door kunstenaars gewaardeerd 
wordt. Als de recensie positief uitvalt is dat evident. 
Maar de scherpe recensie wordt ook gemist, zo bleek 
toen de Amsterdamse kunsttalkshow Stampa waar  
ik als redactielid en host aan verbonden ben, hier vorig 
jaar een item over maakte. Nadat we enkele keren  
een kunstenaar en een recensent na een kritisch stuk met 
elkaar in gesprek brachten, bleek het te moeilijk om 
nog goede recente voorbeelden te vinden.  
We benaderden de bekende en omstreden kunstenaar 
Tinkebell – zij moest toch iemand kunnen noemen  
met wie zij eens een hartig woordje wilde wisselen? 
Maar nee. Over haar controversiële werk wordt  
ofwel explicerend geschreven (hoe en waarom doet  
ze het?) óf ze krijgt online bagger over zich heen,  
tot doodsbedreigingen aan toe. Op een bijzin her en  
der na was een kritische analyse nog nooit gemaakt 
en dat betreurde ze. Zij, en ook anderen die voor dit 
onderwerp werden benaderd, zeiden dat te missen.  
Ze onderschreven wat NRC-criticus Sandra Smets op de 
website van AICA Nederland noteerde: ‘Een doelstelling 
is natuurlijk toch, hoop ik, om iets te analyseren op  
zo’n manier dat ook de kunstenaar er baat bij heeft.’ 

Maar goed: de lans voor de recensie gebroken 
hebbende, is het positief dat er zo creatief met het 
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schrijven over kunst wordt omgegaan. Er is echt sprake 
van intrinsieke verandering, niet alleen maar te wijten 
aan externe factoren (minder ruimte, internet, oja en die 
beroerde betaling niet te vergeten). Critici zijn echt 
ánders gaan schrijven. De meest opmerkelijke 
verandering is de opkomst van de subjectieve ‘ik’,  
die de jury ook vaak tegenkwam. Die wordt soms briljant 
ingezet en zorgt dan voor grotere betrokkenheid bij  
de tekst, soms is het ronduit larmoyant en zonder functie. 
Maar de subjectieve stem is gekomen om te blijven  
en schrijvers zoeken naar het gebruik ervan. 
De categorie Essay is veel onbepaalder dan de  
recensie. De jury zag ook hier een wilde variëteit aan 
vormen, met dit gemeenschappelijke kenmerk: dat  
de essays vrijwel zonder uitzondering kunst koppelen 
aan brede maatschappelijke, sociale en/of politieke 
tendensen. Er is geen onderwerp dat níet gereflecteerd 
kan worden in een kunstwerk, en enkele bleken de 
schrijvers bovenmatig bezig te houden. Het toegenomen 
gebrek aan privacy in een digitale samenleving staat 
hoog op de agenda, evenals gentrificatie, emancipatie- 
en diversiteitskwesties en het milieu. Origineler waren 
de gedachten over het kijken zelf, dat (o.a. onder invloed 
van digitale media) verandert. En ‘de utopie’ bleek, 
terug van weggeweest, een vruchtbaar thema.  
Veel stukken zijn zorgelijk van toon, maar niet zonder 
hoop. Een van de juryleden die zei ‘normaliter best 
vatbaar voor cultuurpessimisme’ te zijn, was verheugd 
over de grote variëteit. 

Minder positief was het gebrek aan, of de ronduit slechte 
structurering van de stukken. Alsof een lang artikel 
schrijven hetzelfde is als heel veel tekst achter elkaar 
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zetten. Dit als een teken des tijds zien is misschien  
té cultuurpessimistisch, maar wanneer een stuk wél een 
stevige fundering en elegant stutwerk had, nodig om 
een lezer onderweg niet kwijt te raken, viel dat  
meteen op.

Volgens de wetten van de journalistiek, krantenverkoop 
en click-cijfers zijn decennia goede momenten om terug 
te kijken. Vijftig jaar geleden zus, tien jaar geleden  
zo – het lijkt logisch maar is volkomen arbitrair. Net zo 
arbitrair is het dat ik dit voorjaar besloot te stoppen als 
freelance kunstcriticus voor de Volkskrant. Twintig jaar  
was nooit een voornemen, of een mooie periode, of een 
mijlpaal; twintig jaar klonk gewoon ineens heel erg 
lang. Ik knipte in juni 2018 het laatste artikel uit de  
krant en stopte het in de laatste van vijf volle ordners. 
En na die archaïsche handeling (ooit begonnen uit 
een, naar later bleek terecht, wantrouwen in het online 
bewarend vermogen) stond het archief vergeeld aan 
de randen voor me in de kast: twintig jaar kunstkritiek. 
Volledig subjectief, want én van slechts één auteur, én 
uit één krant, maar toch: viel hier iets uit te concluderen? 

Al bladerend zag ik alle ontwikkelingen terug die me in 
het vak waren opgevallen, die me soms zelfs geërgerd 
hadden. Stukken werden korter, kregen meer ‘franje’  
in de vorm van tussenkoppen, graphics, inzetten en 
kadertjes, alles om de overprikkelde lezer te bedienen. 
Het bleek een vaardigheid waar je echt beter in kon 
worden. Ook ik introduceerde de ‘ik’ – zie dit stuk –  
en ontdekte de valkuilen daarvan. De taal werd losser,  
creatiever. Beeld werd belangrijker, ‘show don’t tell’ 
werd eerst een heerlijk hulpmiddel en later een sleets 
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mantra, reportage en beschrijvingen ruimden plaats in 
(want het kunstwerk was al van alle kanten gefoto-
grafeerd online te vinden) voor analyse. Verwijzingen 
naar de maatschappij werden steeds belangrijker, 
complete sociologische analyses vulden de ruimte, tot 
het punt dat het tijd werd weer eens naar het kunstwerk 
an sich te gaan kijken. Al met al zag ik – in die berg 
papier, maar ook hierover sprekend met nu oud-collega- 
critici – hoe versatiel en ruim dit genre geworden is. 

De hedendaagse kunst zelf veranderde natuurlijk ook, 
maar dat gaat dit essay te buiten. De kunst is altijd 
nieuw. Geen wonder dat jonge schrijvers er, ondanks de 
verslechterde publicatiecondities, zin in blijven hebben. 
‘I have to change to stay the same’ staat er boven  
de toegangspoort van de Willem de Kooning Academie 
in Rotterdam. Zijn uitspraak dient om de aankomende 
kunstenaar moed en durf in te spreken. Met hen ook de 
schrijvers en denkers die zich over kunst buigen en die 
al schrijvende de wereld in helpen. Als de Prijs voor de 
Jonge Kunstkritiek dit credo ook ter harte neemt, blijft 
het vak springlevend.

Sacha Bronwasser 
oktober 2018
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 Juryrapport
 Categorie Recensie 

In de categorie Recensie werden drie auteurs 
genomineerd: Maarten Buser, Pia Louwerens en Jorne 
Vriens. Deze jonge auteurs zijn in staat kunstwerken 
en presentaties te doorgronden, een originele visie te 
ontvouwen op het besproken werk, een onverwachte 
gedachte toe te voegen en tevens een gefundeerd 
oordeel te vellen. Én ze kunnen goed schrijven. 

Maarten Buser neemt de lezer in het stuk ‘De andere 
kant van surveillance’ mee in het werk van Dries 
Depoorter. Dat is niet eenvoudig: ‘net-based’ kunstwerken 
in het algemeen moeten het vaak meer van hun kritische 
idee en het effect op de toeschouwer hebben dan van 
hun verschijningsvorm. Toch lukt het Buser om het werk 
toegankelijk te maken door vanaf het begin, met de 
goed gevonden metafoor van de mythologische Gyges- 
ring (die de drager onzichtbaar maakt), de lezer-annex-
toeschouwer medeplichtig te maken in de wereld van 
online voyeurisme en surveillance. Buser schrijft  
het duidelijk op, zijn constructie heeft focus en vaart. 
Bovendien weet Buser dat langer niet altijd beter is. 
Hij schrijft een compact stuk, geeft daarmee een 
realistische recensie af en is daarin een uitzondering. 

Maarten Buser ontvangt een basisprijs, die bestaat  
uit een betaalde commissie ter waarde van 500 euro 
voor Het Parool en een schrijfopdracht voor de  
Prix de Rome 2019 via het Mondriaan Fonds. 
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In ‘Seance in De Appel’ schakelt Pia Louwerens met 
souplesse tussen locaties en tussen tijdperken.  
Dat moet, want ze bespreekt iets gecompliceerds:  
een re-enactment van een radiozwerftocht van Willem 
de Ridder uit de jaren tachtig. Terwijl een deel van  
het publiek die tocht overdoet, maakt een ander deel 
een radio-uitzending in De Appel mee; alleen al de 
uitleg van het hoe-wat-waar maakt dit stuk een heikele 
onderneming, waar de auteur glansrijk in slaagt.  
Zij plaatst het gebeuren in de historische context, geeft 
de lezer het gevoel ‘erbij’ te zijn, is subjectief zonder 
klef te zijn en blijft toch ook kritisch ten opzichte van het 
fenomeen re-enactment. 

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

De hoofdprijs in de categorie Recensie gaat naar Jorne 
Vriens, die de jury positief verraste met zijn recensie van 
het werk van Wayne Thiebaud, ‘De tragiek achter taart’, 
in Museum Voorlinden. De tentoonstelling met het werk 
van de 97-jarige Amerikaanse taarten-schilder was al 
eerder onderwerp van obligate besprekingen en vlogs. 
Dat Vriens het onderwerp met merkbaar frisse zin ter 
hand neemt is al een compliment waard. Bij lezing volgt 
de echte verrassing. Vriens heeft oog voor detail,  
weet over materie te schrijven en dan moeiteloos naar 
cultuurkritiek te schakelen; dat is knap, en kenschetst 
een intelligente auteur die gretig in zijn vak staat.  
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Deze recensie neemt de lezer mee én vergt actief 
denken; een ideale combinatie. De jury zag in  
dit artikel, dat van een bescheiden onderwerp een 
relevante en scherpe analyse maakt, de grootste 
belofte in deze categorie. 

Jorne Vriens wint de hoofdprijs in de categorie  
Recensie, die bestaat uit een bedrag van 3.000 euro  
en een persoonlijke mentor die hem een jaar lang zal 
begeleiden in het schrijven en realiseren van nieuwe 
kritieken. Daarnaast krijgt de winnaar betaalde 
commissies ter waarde van 1.800 euro van Het Parool 
en stelt het tijdschrift Tubelight een speciaal katern 
beschikbaar waarin de winnende recensie  
gepubliceerd wordt. 

 Categorie Essay

In de categorie Essay werden genomineerd: Sarah  
van Binsbergen, Thomas van Huut en Noortje de Leij. 
Zij staken boven de andere kandidaten uit in hun  
onderwerpkeuze; hun vermogen om de lezer zin en  
lange adem te geven om een complexere gedachte-
gang te volgen; en hun taalgebruik. De auteurs kiezen 
zelfbewust een vorm (de dichotomie, de persoonlijke 
queeste of juist de historische zoektocht) en gaan daar 
speels mee om. Dat alle drie de winnende essays een 
vorm van ‘verdwijning’ behandelen bewijst de urgentie 
van het onderwerp in een tijd van alomtegenwoordige 
zichtbaarheid en privacy-verlies. Het wordt door deze 
auteurs met voelbaar plezier uitgediept.
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Sarah van Binsbergen zet in ‘Een camouflagepak van 
kippengaas’ met aanstekelijk aplomb twee onvergelijk-
bare kunstenaars tegenover elkaar: Hélène Amouzou  
en Erik van Lieshout. Dat zijn geen ususal suspects als je  
het over het thema van ‘verdwijning’ wil hebben en  
dus wekt deze keuze meteen interesse. De auteur is al  
langer geïnteresseerd in het onderwerp en dat betaalt 
zich uit in goede verwijzingen en voorbeelden en 
concrete (cultuurkritische) observaties. Vooral weet ze de 
lezer óók nieuwsgierig te maken naar deze thematiek. 

Sarah van Binsbergen ontvangt de basisprijs in de 
categorie Essay, die bestaat uit vertaling en publicatie 
van het essay op de internationale website van AICA.

In ‘Het afwezige kunstwerk’ van Thomas van Huut wordt, 
zoals in veel essays, de ‘ik’ van de auteur ingezet. De jury 
was blij dit nu wél eens functioneel en met stijl te zien 
gebeuren; Van Huuts moeite om niet zomaar te kijken, 
maar ook écht te zien is symptomatisch voor een 
culturele tendens. De persoonlijke zoektocht – waarin 
Van Huut fraai anticipeert, om zijn onderwerp heen 
cirkelt en zo verwachtingen schept – wordt aldus de 
zoektocht van de moderne mens. Van Huut heeft daarbij 
verrassende voorbeelden paraat. De heldere structuur 
van het stuk (in vier delen) voelt nergens gemaakt aan en 
helpt om de vaart erin te houden.

Thomas van Huut ontvangt de basisprijs in de categorie
Essay, die bestaat uit een begeleidingstraject van  
De Nieuwe Garde (stimuleringsplatform voor essayisten) 
en publicatie van zijn essay op de website van Knack.be. 
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De hoofdprijs in de categorie Essay wordt overtuigend 
gewonnen door Noortje de Leij, die door de jury 
‘een ontdekking’ werd genoemd. In haar essay 
‘Sigarettenpeuk op doek – de zin en onzin van afval  
in de kunst’ paart zij degelijk kunsthistorisch onderzoek 
aan originele invalshoeken. Het gebruik van afval in de 
kunst wordt niet bekeken vanuit tendentieuze plasticsoep- 
paniek, maar als spiegel van maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen en zelfs als politiek wapen. 
Ietwat academisch – maar zo goed gedaan dat je daar 
weer waardering voor krijgt – neemt De Leij de lezer  
bij de hand langs bekende en minder bekende, goed 
gekozen voorbeelden. Zij heeft vat op haar onderwerp 
en dat is merkbaar in elke alinea. Dit essay scherpt  
de blik van de lezer, zowel voor de besproken 
kunstwerken als voor dergelijke kunst in de toekomst; 
uiterst knap.

Noortje de Leij wint de hoofdprijs in de categorie Essay. 
Daarmee wint zij 3.000 euro en krijgt zij een persoonlijke 
mentor aangeboden die haar een jaar lang zal 
begeleiden in het schrijven en realiseren van nieuwe 
artikelen; haar essay zal bovendien gepubliceerd 
worden in de Groene Amsterdammer. 

Basje Boer, Vincent van Velsen, Michael Van den Abeele 
en Christophe Van Gerrewey. Onder voorzitterschap van 
Sacha Bronwasser.
Jury voor de categorieën Essay en Recensie 

Noot: alle 64 geschikte (aan de criteria voldoende) 
recensies en essays werden geanonimiseerd voordat  
de jury ze ontving. De namen van de winnaars werden  
pas na sluiting van het beraad bekendgemaakt.
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 Juryrapport  
 De Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken 

Als onderdeel van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek  
is dit jaar de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische 
Praktijken in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld 
om uitzonderlijke experimenten en innovatieve uitingen 
van kunstkritiek te signaleren en te stimuleren, die op 
alternatieve wijze een bijdrage leveren aan de Neder- 
landstalige reflectie op de hedendaagse beeldende 
kunst via digitale, experimentele, of ongebruikelijke 
wegen en vertelmethodes. 

Deze experimenten zijn van groot belang in een tijd die 
zich kenmerkt door een chaotisch landschap aan media- 
platforms en kanalen. Innovatie pretendeert nieuwigheid, 
maar de jury van de prijs heeft evenzeer gekeken naar 
de herwaardering van oude waarden en media en 
heeft zich met een kritische blik verdiept in de veelheid 
aan podia voor kunstkritiek. De middelen om kunstkritiek 
te stimuleren en te betalen zijn schaars in Nederland  
en België, en mede daardoor manifesteren de platforms 
waarop geschreven en gecontempleerd wordt zich niet 
enkel meer in een papieren krant met daarin bekwaam 
geschreven essays. 

De juryleden voor deze prijs maakten een longlist  
van negen scherpzinnige en eigenzinnige schrijvers,  
denkers en platforms, waarvan er uiteindelijk na intensief 
en enthousiast overleg drie genomineerd werden.  
Zij werden niet beoordeeld op basis van één ‘kunstkritiek’, 
maar op hun volledige kunstkritische praktijk. Doorslag-
gevende criteria waren ontwikkeling, reikwijdte en  
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pluriformiteit van de praktijk, vaktechnische expertise, 
vernieuwing, de mate van cultuur- en maatschappijkritiek 
en markante kritische ingesteldheid. Door middel van 
deze criteria kwam de jury tot een unanieme winnaar.

De prijs, of eigenlijk dit juryrapport, wordt echter 
tevens aangewend om iedere kunstcriticus (in spé) op 
te roepen de verschillende alternatieve kanalen te 
onderzoeken en te hanteren. Een goede ingezonden 
brief in de krant, een scherpzinnige blog, heldere 
Tweets of een YouTube kanaal: het schrijvende individu 
kan op vele plekken kunstkritiek bedrijven. Deze prijs 
hoopt een stimulans te zijn om die contexten meer te 
benutten en te omarmen. Nieuwe media, die politiek/
persoonlijk gemotiveerde propaganda als nieuws 
verkopen, overspoelen de burger met een wirwar aan 
tegengestelde realiteiten. Ook de kunstkritiek ontsnapt 
hier niet aan en daarom zijn scherpe stemmen en 
waarachtig onderzoek van groot belang.

Uit de geselecteerde genomineerden blijkt: niet alleen 
de meer beschouwelijk schrijvende kunstcriticus maar 
zeker ook de kunstenaar kan een belangrijke, richting-
gevende rol spelen in het kunstkritische discours. Het 
kunstenaarschap als antidotum voor een ingedommelde 
kunstkritiek! De drie kandidaten die geselecteerd 
werden voor de shortlist zijn: Sofie Van Loo, Boris Van 
den Eynden en Kunst is Lang. 

Sofie Van Loo neemt vanuit haar positie als 
tentoonstellingsmaker telkens een bijzonder kritisch 
standpunt in. Haar hybride teksten kan men opvatten als 
tentoonstellingen, waarin ze de lezer/bezoeker aanzet 
tot een verdiepende beschouwing. Tegelijk geeft ze via 
haar teksten zowel kritiek op het curatorschap als op 
de kunstkritiek an sich. Ze omschrijft haar teksten zelf als 
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‘bimodernistisch met een modern uitzicht’. Maar er is  
meer aan de hand. Sofie Van Loo creëert fictie: ze schept 
een literaire toegang tot de kunstkritiek. Haar vaak 
lastig te ontsluiten teksten werken bewust vertragend en 
ontwrichtend, wars van enige literaire trend. Ze verdiept 
zich zodanig in een kunstenaarsoeuvre, dat je als lezer 
diepgaand wordt meegenomen. 

De opzet van de podcastserie Kunst is Lang, die live via 
AmsterdamFM wordt uitgezonden, zorgt ervoor dat het  
– wat betreft de wijze waarop er over een kunstenaars-
praktijk gesproken wordt – een prettige brug slaat 
tussen specialisten en liefhebbers; tussen kunstcritici, 
kunsthistorici, kunstenaars en geïnteresseerden. Omdat 
er voor de gesprekken en interviews behoorlijk veel  
tijd wordt uitgetrokken, bieden zij een belangrijk platform 
voor kunstenaars om te (leren) spreken over hun werk. 
Het is live en direct, met een ongepolijst, soms 
ongemakkelijk gesprek als resultaat. De podcast als 
medium wordt in Nederland binnen de beeldende kunst 
helaas nog niet veel gebruikt: Kunst is Lang is één  
van de weinige series die inmiddels enkele seizoenen 
loopt en ruim 100 afleveringen kent. Nooit duidend 
of polariserend, maar open en vragend gaan de 
programmamakers op zoek naar de kern van iemands 
kunstpraktijk. De serie bevat een schat aan informatie, 
zonder al te specialistisch te worden. Het format, waarbij 
geen afbeeldingen gebruikt kunnen worden en waar door  
middel van taal kunst uiteen wordt gezet, is uitdagend. 
Bovendien blijven alle afleveringen beschikbaar op  
de website van mister Motley, door wie Kunst is Lang  
in samenwerking met radiomaker Luuk Heezen  
werd opgericht.
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Boris Van den Eynden is actief als kunstenaar, vormgever 
en muzikant. Binnen iedere discipline waarin hij werkt 
en op elk platform waarop hij actief is, onderscheidt hij 
zich door het optimaal en extreem inzetten van taal. 
Hij is zich zeer bewust van de mogelijkheden en de 
valkuilen van een talige communicatie. Elke discipline 
en haar codes, hetzij digitaal of analoog, bevraagt hij 
van binnenuit, niet als een kritiek an sich, maar vanuit 
het werk zelf. Kan men spreken van oorspronkelijk 
auteurschap? Kan kunstenaarschap authentiek zijn?  
Hoe stuurt de kunstenaar en/of kunstcriticus de blik en 
de perceptie van de kunst- en cultuurconsument?  
De verschijningsvormen van zijn kritisch werk zijn multi-
mediaal en grensoverschrijdend: papieren of digitale 
kunstenaarsboeken, tentoonstellingen met beeldend 
werk en geluid, songteksten, muziekcomposities  
of vormgeving van boeken. Hoe divers zijn werk ook  
is, steeds is het reflectief en zet het aan tot reflectie.  
Een op zijn minst dwarse en tegelijk aanstekelijke 
praktijk in kunst- en maatschappijkritische context.  
Wat de jury bijzonder aansprak, is dat innovatie  
binnen kunstkritiek ook middels een kunstpraktijk blijkt  
te kunnen komen. Het talige werk van Van den Eynden  
kan daarmee als een reactie gezien worden op 
traditionele kunstkritiek. 

De jury heeft daarom unaniem gekozen om de Prijs 
voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken aan de 
kunstpraktijk van Boris Van den Eynden toe te kennen. 

Heske ten Cate, Kris Latoir en Noor Mertens 
Jury van de Prijs voor Innovatieve  
Kunstkritische Praktijken 

Noot van de jury: Heske ten Cate is als hoofdredacteur
van mister Motley indirect betrokken geweest bij de  
oprichting van Kunst is Lang. Om een eventuele schijn  
van belangenverstrengeling tegen de gaan, heeft  
zij niet deelgenomen aan de beoordeling van Kunst  
is Lang tijdens het juryoverleg.



 
 

De zesde editie van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 
werd op 14 december 2018 uitgereikt bij Witte de With 
Center for Contemporary Art in Rotterdam. 

De prijs is een initiatief van: De Appel, Witte de With 
Center for Contemporary Art, Mondriaan Fonds,  
Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA - Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum, 
Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en 
M-Museum Leuven.
 
Met dank aan: AICA Nederland, Domein voor  
Kunstkritiek, Prix de Rome, H ART, De Nieuwe Garde,  
De Groene Amsterdammer, Het Parool, Metropolis M, 
KNACK, Rekto:Verso en Tubelight. 
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Essay
Noortje de Leij Sigarettenpeuk  
op doek, Sarah van Binsbergen  
Een camouflagepak van  
kippengaas, Thomas van Huut  
Het afwezige kunstwerk. 

Recensie
Jorne Vriens De tragiek achter taart,  
Pia Louwerens Seance in De Appel,  
Maarten Buser De andere kant  
van surveillance.

Innovatieve Kunstkritische Praktijken 
Boris Van den Eynden, Sofie Van Loo, 
Kunst is Lang.

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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