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Titia Brongers

Johan Buning

De Buning Brongers Stichting

Namens het bestuur van onze stichting presenteer ik u hierbij met enige trots
de catalogus bij de tentoonstelling van werk van de winnaars van de Buning
Brongers Prijzen 2014. Zeven talentvolle, jonge schilders en schilderessen
sluiten zich daarmee aan bij een lange reeks van kunstenaars die eerder deze
prijs in ontvangst mochten nemen. De lijst van namen van de eerdere
prijswinnaars vindt u elders in deze catalogus. De lengte van deze lijst maakt
u wellicht nieuwsgierig naar de bron van de geldstroom.
De bron van alle prijzen is de Buning Brongers Stichting. Deze stichting
werd in 1961 opgericht door Johan Buning en zijn schoonzuster Jeanette
Brongers.
Johan Buning ( 1893 – 1963) was een Amsterdamse kunstschilder, die in
1934 trouwde met Titia Brongers. Zij werd zijn muze. Ze reisden veel samen
en hadden een heel gelukkig huwelijk. In het jaar 1961 kwam aan dit geluk
een abrupt einde door het overlijden van Titia. Johan was ontroostbaar en
werd ziek van verdriet. Jeanette Brongers trok bij Johan in om hem te
verzorgen.
Ter nagedachtenis van Titia richtten Johan en Jeanette de Titia BuningBrongers Stichting op met het doel jaarlijks een aanmoedigingsprijs toe te
kennen aan een jonge Nederlandse kunstschilder. Toen Jeanette in 1994 op
achtentachtig jarige leeftijd overleed, liet zij aan de haar zo dierbare stichting
een aanzienlijk vermogen na, het resultaat van een lang en spaarzaam leven.
Daardoor kon de stichting onder de huidige naam worden voortgezet en kan
thans eenmaal in de twee jaar aan meerdere jonge kunstschilders een prijs
worden toegekend.
Voor meer informatie over het leven van Johan Buning verwijs ik graag
naar de monografie Johan Buning, de schoonheid van het gewone, die in
opdracht van de Otto B. de Kat Stichting werd geschreven door kunsthistorica Nelleke van Zeeland.
Ook aan het werk van Johan Buning wordt dit jaar aandacht besteed in
de vorm van een overzichtstentoonstelling. Van 18 oktober 2014 tot en met
22 januari 2015 presenteert het Museum Henriette Polak in Zutphen werk
van Johan Buning, zijn tijdgenoten en een selectie uit de prijswinnaars van
1966 tot en met 2014. Ook deze tentoonstelling wordt mede mogelijk
gemaakt door de Stichting Otto B. de Kat.
Ik wens de winnaars van de Buning Brongers Prijzen 2014 van harte
geluk.
Cees Brouwer, voorzitter Buning Brongers Stichting

Jeanette Brongers
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Johan Buning, Zelfportret

Johan Buning, Stilleven

Johan Buning of de dynamiek van de stilgezette tijd

De gelegenheid waarbij de tekst ooit werd uitgesproken, is inmiddels vergeten. Ergens, waarschijnlijk laat in de jaren vijftig,
schreef Charles Roelofsz, aartsbohemien te Amsterdam en een
van de weinige surrealisten die de Nederlandse schilderkunst
rijk is geweest, een korte openingstoespraak voor zijn vriend
Johan Buning. Roelofsz deed dat in een karakteristiek, zwierig
handschrift dat voor wie hem gekend heeft of zich de foto’s die
Paul Citroen van hem maakte voor de geest kan halen, direct
ook zijn wat haveloze elegantie in herinnering roept. Roelofsz
overleed in 1962 en Buning een jaar later, maar de tekst heeft
zeker nog zo zijn eigen actualiteit:

‘Johan Buning handhaaft zich in deze verwarde
tijd, want zijn traditie is niet de traditie van de
kunsthistorie, die volgens een kasregister werkt.
Zijn traditie is die van het hart – en welk een hart!!
Hij tart met dit hart ieder z.g. talent dat volgens
bovengenoemd kasregister werkt. Zijn carrière is
niet komeetachtig (zo in zwang vandaag de dag)
want zijn hart groeit tegen de verdrukking in. Laat
de harten van de jonkies zich pantseren met cerebraliteit en aanverwant. Op zijn leeftijd denkt zijn
hart voor hem en behoeft hij “compositie” en dgl.
niet te bedenken. God schenk hem een lang leven,
de wereld zal er voordeel mee doen.’
God schonk Buning dat lange leven niet, althans niet een bijzonder lang leven. Hij stierf in 1963, een paar maanden voordat hij zeventig zou worden. Met zijn werk als kunstenaar lijkt
de wereld zich, te oordelen naar de bekendheid die het nu nog
geniet, te weinig voordeel te hebben gedaan. Daartegenover
staat, dat juist jong schildertalent zich dat sinds 1962 – het jaar
van instellen van de Titia Buning-Brongersprijs door Johan
Buning zelf, intussen uitgegroeid tot de Buning Brongersprijzen – hopelijk wel gedaan heeft en nog zal doen.
Buning was een langzame en stille. Een autodidact wiens
werk pas ná zijn vijftigste jaar een grote bloei doormaakte en
die als schilder en aquarellist een navenante bekendheid
genoot in heel Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog werd
zijn werk gezocht bij particuliere verzamelaars en ook veel
musea kochten werk van hem. Die musea moeten het nog
steeds bezitten, maar getoond wordt het vrijwel nooit meer.

Johan Buning was Amsterdammer, geboren in 1893 en dus
een generatiegenoot van schilders die het expressionisme in de
jaren twintig of het magisch realisme in de jaren dertig gestalte
hebben gegeven: Erich Wichman en Charley Toorop waren van
1890, de Groningse Ploegschilders Jan Wiegers en Johan Dijkstra werden geboren in 1893 en 1896, de Friese expressionist
Gerrit Benner in 1896, de Rotterdammer Henk Chabot in
1894, de magisch realisten Raoul Hynckes en Wim Schuhmacher waren van 1893 en 1894, de juist aangehaalde surrealist
Charles Roelofsz tenslotte van 1897. Aan het voor het oog zo
verschillend geaarde zoeken van deze generatie van ’90 heeft
Buning met zijn vroege werk weinig bijgedragen. Hij heeft voor
de oorlog zowel expressionistisch als meer realistisch gewerkt,
maar voor hem bleven dit blijkbaar te geleende idiomen waaraan hij niets kon toevoegen en die eerder belemmerend dan
ontplooiend werkten. Zijn vroege werk is dan ook vaak ‘middle
of the road’. Men kan er gemakkelijk de ontwikkelingen van
anderen in terugvinden (van Hynckes, Schuhmacher, maar ook
van sommige schilders van de Bergense School als Wiegman
en Jaap Weijand). Bunings expressieve realisme blijft dikwijls
van een opvatting die dit soort schilderkunst later zo weinig
geliefd heeft gemaakt: somber, soms drabbig van kleur en in
zijn stramheid van vorm zelfs enigszins angstig.
Hij begon pas laat, op zijn achtentwintigste, te exposeren.
Zijn werk werd daarna, vanaf 1924, met enige regelmaat aangekocht door de gemeente Amsterdam in het kader van de
ondersteunende kunstenaarsregeling. Wat hij daarvoor deed is
onduidelijk. Hij schijnt gereisd te hebben en toneelgespeeld.
Hij had een blijkbaar ongelukkig huwelijk, waarover later nooit
meer werd gesproken. Wat hem ooit tot schilderen heeft gedreven is onduidelijk. Pas nadat hij gescheiden was en in 1934
hertrouwd met Titia Brongers, klaarde zijn werk op. In 1934
ook huurde hij het huis met het grote zolderatelier aan de Leidsekade in Amsterdam. Na de dood van zijn vrouw in 1961 trok
zijn schoonzuster Jeanette Brongers bij hem in en zij zou dit
huis, na Bunings overlijden in 1963, tot eind 1991 nog alleen
bewonen, het atelier zorgvuldig onberoerd latend. Op die plek
is een groot deel van het werk ontstaan waarmee Buning na de
Tweede Wereldoorlog bekend werd. De foto’s van zijn atelier
zijn, om het archetypische beeld dat zij nu nog van een
kunstenaarsatelier oproepen, misschien zelfs bekender dan het
werk dat er ontstond en dat zo vaak ook weer datzelfde atelier
laat zien.
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Atelier Johan Buning

In 1939 verscheen het eerste grote artikel over zijn werk
van de hand van Jan Engelman in het Winterboek van de
Wereldbibliotheek. Buning was toen zesenveertig en dus
bepaald geen debutant meer.
Kenmerkend voor zijn afzijdige en dromerige, waarschijnlijk wat depressieve karakter, hebben de jaren 1940-1945 kennelijk geen tijdverlies voor hem betekend maar zijn ze juist een
periode van rijping voor hem geweest. Wat vitaler naturen als
de zijne gevoeld zullen hebben als een niet te harden druk of
beperking van geestelijke en intellectuele bewegingsvrijheid
waartegen alleen verzet paste, is voor iemand als Buning blijkbaar een verlichting geweest, een opluchting: hij kon eindelijk
zelf wat doen, want buiten was het nog erger. Buning was niet
in direct verzet tegen anderen buiten zichzelf – de bezetters in
dit geval – zoals de schilder Arondeus of de beeldhouwer Van
der Veen, maar tegen de anderen in zichzelf en tenslotte ontwikkelde hij zich tot de kunstenaar die hij kon en wilde zijn.
Dat laatste vooral door een meer virtuoze en emotionele wijze
van schilderen, waarin voor heldere kleur steeds meer plaats
kwam en waarmee hij zijn nog steeds ‘kleine’, opzettelijk traditionele onderwerpen – portret, stilleven, interieurs en later
vooral tuingezichten en landschappen – wist op te laden tot
beelden met een soms grote lyrische en intieme zeggingskracht
en ruimte. Met dit soort roerloze schilderijen waarin de buitenwereld nauwelijks leek door te dringen, werd Buning na de
Tweede Wereldoorlog bekend in Nederland. Het zou destijds
misschien als een vorm van ‘innere Emigration’ betiteld zijn
(als dat begrip niet voornamelijk voor Duitse kunstenaars
tijdens de nazi-jaren gebezigd zou zijn geweest) en nu, met
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een moderner term, als ‘cocooning’: een letterlijk ‘interieure’
schilderkunst. Zijn vriend Kees Verwey, wiens werk verwant is
aan dat van Buning, beschreef diens kunstenaarschap echter
ook zo – hoewel in een meer biologische, ‘aangeboren’ variant
van die termen –, bij gelegenheid van de eretentoonstelling
die de toen zestigjarige, jolig als ‘knaap’ aangesproken Buning
in 1953 in het Amsterdamse Stedelijk Museum kreeg
aangeboden.

‘In den kunstenaar Johan Buning begroeten wij de
paradoxale synthese van een krachtige knaap, naar
lichaam en geest twintigste eeuws, en een schuchtere zieke dichter van negentiende eeuwse afkomst.
Toch schuilt in deze dubbelslachtigheid het geheim
van zijn kunst. Zoude hij namelijk alleen krachtig
en gezond geweest zijn, zo zou hij als kunstenaar
niet zijn opgevallen, zo min als wanneer hij alleen
de weke overgevoeligheid van een bleke dichter had
bezeten. Hij draagt in zijn beste momenten de edele
sporen van een in zich zelf verdeelde strijder. Zo
ontstond een zeer bepaald beeld van melancholie
dat wij zozeer in Buning genieten, en waardoor hij
iets geheel echts en eigens in zijn werk heeft neergelegd.’

Bunings introvert-kleurige werk, dat virtuoos ongeaffecteerde
maar toch hardnekkige proberen de tijd stil te zetten om tot
pijnloosheid te raken, moet na de oorlog herkend zijn als een
subtiele manifestatie van de rouw en het heimwee die de
Wederopbouw hebben begeleid: een diagnose ervan en een
geneesmiddel ertegen. Er moest gewerkt worden, en hard ook.
Treuren over wat gebeurd was had geen zin, de toekomst lag in
eigen handen en die woog al zwaar genoeg. Kunstenaars die
veel directer en woedender met diezelfde pijn omgingen, zoals
de CoBrA-schilders, konden dan ook rekenen op heftige
afweerreacties van het Nederlandse publiek. Buning bezeerde
niet door heftige confrontatie, maar droomde iets voor, iets
balsemends.
Sereen-verlaten tuinen, interieurs met ouderwets meubilair, portretten van rustig lezende vrouwen, stillevens met
bloemen, vruchten, kamerplanten of elegante versletenheden,
een leven dat stilgezet was of teruggedraaid kon worden.
Hoe wezenlijk dat stilzetten of terugdraaien van tijd voor
hemzelf en voor zijn visie op de inhoud van zijn werk moet zijn
geweest, zou kunnen blijken uit zo’n merkwaardig klein detail
als het misschien wel opzettelijk verkeerd opgeven van zijn geboortedatum aan de kunstcriticus Charles Wentinck. In diens
boek De Nederlandse Schilderkunst sinds Van Gogh (1959)
wordt Bunings geboortedatum immers vermeld als ‘1912’.
Wanneer dat eigen opzet is geweest dan bekortte Buning daarmee zijn leven met maar liefst negentien jaar en elimineerde
hij zo op toverachtige wijze de herinneringen aan zijn verloren,
vertwijfelend lange aanloopjaren. Bovendien – maar daarmee
wordt een opzet van Buning of slordigheid van Wentinck alleen

nog een academische kwestie – sloot hij zich daarmee aan of
werd daarmee gevoegd bij een kunstenaarsgeneratie waarin hij
met zijn schilderijen en aquarellen beter paste of zich thuis
voelde. Niet de generatie van 1890 dus, maar die van 19001910. Bij schilders dus als zijn vrienden Kees Verwey (1900),
Otto de Kat (1907) of Bob Buys (1912) om er een aantal te
noemen.
Buning kwam stralend (en zonder enige vorm van verleden) uit de bezettingsjaren tevoorschijn en direct al werd zijn
werk opgenomen in de buitenlandse tournees van groepstentoonstellingen die georganiseerd werden door het Ministerie
van o.k. en w. (kom daar nu nog maar eens om). In 1946
Helsinki en Bern, in 1948 waren er zelfs twee tentoonstellingen: de Nederlandse Antillen (schilderijen) en Parijs (aquarellen). In 1950: Pittsburgh, 1951: Schotland en Australië, 1955:
Cairo en Madrid. Ondertussen had hij in 1952 en 1953 overzichtstentoonstellingen in Nederland gehad en vanaf 1954 zou
hij regelmatig deelnemen aan de enige echte manifestatie van
moderne kunst die Nederland destijds kende, de jaarlijks
terugkerende Contourtentoonstellingen in Delft. Buning was
succesvol, hij werd geridderd, met zijn vrouw en schoonzuster
(zijn huwelijk bleef kinderloos) maakte hij lange reizen door
Europa, zijn werk was te zien bij vooraanstaande kunsthandels
als die van Santee Landweer en M.L. de Boer in Amsterdam. In
1961 vertegenwoordigde hij Nederland op de Biennale van Sao
Paulo. In datzelfde jaar stierf zeer plotseling zijn vrouw. Zij die,
gezien de datum van hun huwelijk – 1934 – en het daarop volgende langzame ontbotten van zijn werk, zijn muze en voornaamste inspiratiebron moet zijn geweest. De ontreddering en
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depressies die hem toen bevingen is hij niet meer te boven
gekomen. Buning stierf in 1963, dat wil dus zeggen op het
moment dat de schrale wederopbouwjaren voorbij waren en
Nederland kon beginnen aan een nieuwe fase in verwerken en
vergeten.
Roelofsz had gelijk in zijn openingswoord. Bunings carrière
is inderdaad verre van komeetachtig geweest, zij vertoont zelfs
eerder het karakter en de contour van een kaap: heel ﬂauw en
langzaam oplopend aan de ene kant, en steil en peilloos aan de
andere. Zo er al iets komeetachtigs aan Buning te ontdekken
valt, dan is het dat misschien alleen maar in de snelheid waarmee zijn werk, na zijn ook al plotselinge dood aan de publieke
vergetelheid is prijsgegeven. Daarin staat zijn werk niet alleen,
want veel ﬁguratief werkende kunstenaars die in de jaren vijftig bekendheid genoten – niet alleen schilders, maar ook graﬁci, beeldhouwers en monumentale kunstenaars – heeft dat lot
getroffen. Het vergeten en verwerken betrof immers niet alleen
de oorlogsjaren zelf, maar ook en niet minder de vijftien jaren
van zwoegend afzien daarna.
In de vroege jaren zestig verlegde het focus van de contemporaine kunst zich al even plotseling van het politiek onveilige
en artistiek verloederde Parijs naar het jonge en dynamische
New York van de ongekende mogelijkheden. Het artistieke
beeld van de jaren vijftig in Nederland dat nu nog in het
collectieve geheugen bestaat wordt vrijwel geheel overstraald
door de schilderkunst van CoBrA. Een eventueel nog verder te
benoemen rest van meer traditionele ﬁguratie is verdwenen,
uit het geheugen gewist. Daarna immers kwam de voor een
belangrijk deel uit Amerikaanse onderdelen geassembleerde
vergeetmachine op gang: abstract expressionisme, colourﬁeldpainting, de jeugdrevoluties van pop- en op-art, Nul en Zero,
kinetische kunst, hardedge, minimalisme, arte povera en
conceptkunst.
Bunings laatste bittere levensjaar 1962 is het jaar van de
grote omslag geweest. Terwijl De Wilde in Eindhoven in 1962
zijn derde Kompastentoonstelling nog wijdde aan de laatste
ontwikkelingen in Parijs, liet Sandberg in Amsterdam voor
het eerst al werk zien van Rauschenberg en Jasper Johns
(Rauschenberg zelfs tweemaal, want nóg eens in Dylaby).
Maar in verband met Buning misschien nog belangrijker:
in 1962 werd de eerste tentoonstelling van de Nederlandse
Nulbeweging in het Stedelijk Museum gehouden. De toevallige
gelijktijdigheid van die laatste manifestatie met Bunings
tragisch uit de tijd vallen – maar bestaat toeval? – heeft een
zekere esthetische bekoring. Nul wiste het te pijnlijke verleden
weg onder een allesbedekkende laag objectief wit. Het kalkte
niet alleen de zo tragisch-existentiële informele kunst weg,
maar nam in één moeite door – en dat veel deﬁnitiever – ook
de oudere ﬁguratie mee, verving die zelfs tot op zekere hoogte
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door een nieuwe ‘geobjectiveerde’ droom van stilte en tijdloze
pijnloosheid. Het hele informeel van de materieschilderkunst
is inmiddels in het zog van de CoBrArevival al weer aardig
tevoorschijn gekomen onder het witsel van Nul, de behangsels
van Op en Pop en onder wat niet al vandaan. De introverte en
emotionele ﬁguratie van al die vergeten en veronachtzaamde
vijftiger jaren kunstenaars als Buning zit er grotendeels nog
onder. Tot op dit moment behoort hun vaak Frans (Ecole de
Paris) of Vlaams (Animisten) georiënteerde ﬁguratie nog
steeds tot de minst bekende kunst van de twintigste eeuw in
Nederland. Zo iemand er al een kritisch oordeel over heeft, dan
heet die kunst te vaak nog ‘academisch’ of ‘burgerlijk realisme’.
Maar sinds het inmiddels ook al weer voormalige wvc zich met
de Rijksakademie bemoeide is ‘academisch’ allang geen scheldwoord meer en ‘burgerlijk’ zal wellicht ooit nog eens tot geuzenaam evolueren in dit land. ‘Realisme’ tenslotte, of ﬁguratie in
de kunst, is inmiddels weer zó alomtegenwoordig dat niemand
er nog echt bang voor lijkt te zijn. Het zal dus gebeuren zoals
dat soort dingen altijd gebeurt. Het vereist nauwelijks profetisch talent om het te zien aankomen.
Bunings werk zal onontkoombaar door het behang komen
groeien, op weg naar zichtbaarheid en naar de plaats die hem
toekomt. Misschien kan ‘de wereld er voordeel mee doen’.
Roelofsz krijgt ook daarin nog wel gelijk.
Frans van Burkom
(Met dank aan Jan Teeuwisse, die het onbekende krabbeltje van
Charles Roelofsz over Johan Buning aantrof in het archief van de
schilder Otto de Kat in het RKD en mij daarvan een kopie stuurde.)

Johan Buning, Stilleven

Juryrapport 2014

De jury voor de Buning Brongers Prijzen 2014 bestond uit: Wendelien
Schönfeld (beeldend kunstenaar en bestuurslid), Chantal Spit (beeldend
kunstenaar), Chris de Bueger (beeldend kunstenaar en bestuurslid),
Jan van der Pol (beeldend kunstenaar), Ben Visser (kunstliefhebber en
kunstverzamelaar), Cees Brouwer (voorzitter zonder stemrecht)
De geduldige voorbereiding en de perfecte technische uitvoering werden
verzorgd door Rogier van Teeseling, de nieuwe secretaris van het bestuur.
De poëtische beschrijvingen bij het werk van de prijswinnaars zijn van de
hand van Ben Visser.
Voor de selectie van kandidaten voor de Buning Brongers Prijzen 2014
is wederom een beroep gedaan op alle kunstacademies in Nederland. Elf
opleidingsinstituten hebben voldaan aan het verzoek om kandidaten voor de
prijzen voor te dragen. Van de aldus voorgedragen vijfenzestig kandidaten
heeft de jury het werk aandachtig bekeken en onderling vergeleken. Na het
uitvoerig bespreken van het getoonde werk waren de juryleden unaniem
van oordeel dat de zeven kunstenaars in deze catalogus de prijs ten volle
verdienen. Ik wens hen geluk en hoop van harte dat de prijs voor hen een
mijlpaal zal zijn aan het begin van een glansrijke carrière.
De afgewezen kandidaten moeten zich door de afwijzing niet uit het veld
laten slaan. Zij zijn tenslotte door hun opleidingsinstituut uitverkoren om
voor de prijs te worden voorgedragen. Het is helaas zo dat de beperkte
middelen van onze stichting het niet mogelijk maken alle kandidaten te
honoreren. Er moesten keuzes gemaakt worden. Die keuzes zijn een
momentopname in de loopbaan van de kandidaten. Zij mogen geen
aanleiding vormen om het palet in de wilgen te hangen maar moeten juist
een stimulans zijn extra gemotiveerd door te gaan.
Cees Brouwer, juryvoorzitter
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De eerdere prijswinnaars

1966
Marjan de Glopper
1967
Henri Plaat
1968
Antje IJpelaar
1970
Paul Moedig
1971
William Lindhout
1972
Mariëtte Nijsten
Bart Jonkers
1973
Aart Elshout
1974
Rudi Maynard
1975
Chris de Bueger
1977
Ramon van de Werken
Wendelien Schönfeld
1978
Jaap Schlee
1980
Jan Commandeur
Toon Verhoef
Emo Verkerk
1981
René van den Broek
Karin Lugtigheid
1982
Jan van der Pol
Peter van der Klashorst
Peter Zegveld
1983
Gerard Prent
1984
Marlijn Dunker
Willem Sanders
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1985
Roeland Zijlstra
Brigitte Engel
1986
Gabriëlle van de Laak
Tiong Ang
1987
Jan Baas
Liesbeth Bik
1988
Peter Keizer
1989
Peter Breevoort
1990
F. Franciscus
1991
Patries
1992
Bouchaib Dihaj
Ko Aarts
1994
Eelco Brand
Elsa Hartjesveld
Shigeru Hasegawa
Benoît Hermans
Hella van ’t Hof
Henk Jonker
Peter Miedema
Rinke Nijburg
Rosetta Spadaro
Marjolein Spitteler
Peter Westenberg
1996
Rolf Bastiaans
Frans Boomsma
Abraham de Haan
Jeroen Krielaart
Vanessa Jane Phaff
Jannie Regnerus
Wim van den Toorn
Siree van der Velde
Jeroen van der Velden
Daniel Verkerk
Bas Zoontjens

1998
Rana Berends
Henk de Bouter jr
Monique Camps
Raymond Cuijpers
Natasja Kensmil
Bas Louter
Jacco Olivier
Gertjan Scholte-Albers
Barbara Wijnveld
Ina van Zyl
2000
Antoine Adamowicz
Robert Geveke
Jasper van der Graaf
Leo Kogan
Harm Gosselink Kuiper
Ellemieke Schoenmaker
Derk Thijs
Esther Tielemans
Eefje Versteegen
Barbara Wijnveld
2002
Michiel ten Bokum
Liam Dunne
Aaron van Erp
Robert Geveke
Jonathan Gold
Amber de Groot
Sara van der Heide
Hidde van Schie
Chantal Spit
Myra de Vries
2004
Wafae Ahalouch el Keriasti
Yesim Akdeniz Graf
Tjebbe Beekman
Mark Beerens
Marie Civikov
Kristine Hymöller
Chloe Morrison
Julia Münstermann
Marjolein Rothman
Myrthe Steenweg

2006
Miranda Cleary
Nathan van Heynsbergen
Rijnder Kamerbeek
Henrik Kröner
Anna Niederbrenner
Pauline Niks
Jack Reubsaet
Lucy Stein
Evi Vingerling
Rozemarijn Westerink
2008
Niels Broszat
Vincent Dams
Dagmar Donners
Jakup Ferri
Paul Haworth
Hans Hoekstra
Jack Holden
Lilian Kreutzberger
2010
Viktor Baltus
Mitchell Breed
Thijs Jansen
Omar Koubâa
Mari Stoel
Sarah Verbeek
Jan Wattjes
2012
Maarten van Aken
Gönül Albayrak
Fritz Bornstück
Andrea Freckmann
Dimitar Genchev
Josje Peters
Thomas Raat
Sanne Rous

De jury heeft de prijzen voor 2014 toegekend aan:

Jisan Ahn
(Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam)
Cian-Yu Bai
(De Ateliers, Amsterdam)
Saskia Blokzijl
(ArtEZ Arnhem)
Jeannoux van Deijck
(Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam)
Frederique Jonker
(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Janine van Oene
(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Sam Samiee
(AKI ArtEZ Enschede)

Jisan Ahn
Pusan (Korea), 1979
jissana@gmail.com
www.jisanahn.com

Opleiding
2013-2014
2009-2011
1999-2006

en werkplaatsen
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
Frank Mohr International Masters, MFA Painting
Korea National University of Arts, BFA Fine Art

Beurzen
2013-2014 Arts Council Korea
2013-2014 Mondriaan Fonds, Amsterdam
Solotentoonstellingen
2014 White Night, Galerie Bart, Amsterdam
Groepstentoonstellingen (selectie)
2014 Nieuw, Nieuwer, Nieuwst - Schilders in beeld, LUMC galerie, Leiden
2014 We Like Art, Art Rotterdam, Rotterdam
2013 Rijksakademie OPEN 2013, Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
2013 Preview Berlin, Galerie Bart, Berlin
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010

Opening exhibition Elandsgracht 16, Galerie Bart, Amsterdam
Into the Labyrinth, Garage, Rotterdam
Raw Art, Galerie Bart, Rotterdam
In Vetrina #2, Stichting Ruimtevaart, Den Haag
How Art Things?, Nest, Den Haag
Preview Berlin, Galerie Bart, Berlin
In Vetrina, Stichting Ruimtevaart, Den Haag
KunstRAI, RAI Amsterdam, NL, (met Galerie Bart)
5th Anniversary group exhibition, Galerie Bart, Amsterdam
Nieuwe Oogst 2011, Galerie Bart, Amsterdam
Nieuwe Oogst 2011, Bart Kunst in Huis, Nijmegen
The Importance of Being Frank, Munnikeholm 1, Groningen
Too young to fall asleep, too cynical to speak, Frank Mohr International Masters, Groningen
FMI Masters presents, Departement voor Filosofie en Kunst, Assen
Alternative Modernity?, MFA Masters, Groningen
Wallhouse #2, Groningen

Prijs
2014 Buning Brongers Prijs
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Last Breath, 2013, olieverf op doek, 220 x 180 cm

Boze dromen en horror. De mens een wolf voor
zijn medemensen. Er wordt een mens (?)
geslacht terwijl een persoon rustig toekijkt
vanaf een onnozel bankje. Altijd een
riskante onderneming voor een kunstenaar,
het in beeld brengen van zo’n onderwereld,
het rijk van verschrikkingen. Bijna steeds
ligt het gevaar van adolescentenpathetiek
op de loer; dan wordt het schilderij al heel
gauw een draak, een lachertje. Jisan Ahn
weet dit gevaar te bezweren. Het wrede,
het absurde wordt in beeld gebracht maar
godzijdank met zo’n talent en zo’n bijna …
duivelse techniek dat het gruwelijke
overstegen wordt. Hard, naar en wreed maar
ook waar, goed en mooi.

Night Work, 2013, olieverf op doek, 250 x 200 cm
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Cian-Yu Bai
Taichung (Taiwan), 1984
baicianyu@gmail.com
baicianyu.wix.com/works

Opleiding en residenties
2014 De Ateliers, Amsterdam
2012 M.F.A. Program, Department of Fine Arts. Taipei National University of the Arts
2008 Taipei National University of the Arts
Beurzen
2012 Supporting art residency and cultural exchange of talent people in Visual Arts & Performing Arts,
Ministry of Culture (Taiwan)
2011 The National Culture and Arts Foundation (NCAF) Project Grants, Taiwan
Solotentoonstelling
2011 Between PM11:00-AM04:00, T.N.U.A 8&1/2 Gallery, Taipei
Groepstentoonstellingen (selectie)
2011 Nintender, VT artsalon, Taipei
2010 Never Leave, Nanhai Gallery, Taipei
2010 A piece of a place, A gallery, Taipei
2010 HOW MIAO, VT artsalon, Taipei
2009 KALEIDOSCOPE, SHOW GALLERY, Kaohsiung
2007 New Perspective Art in Taiwan, Taichung county seaport art center, Taichung
2007 Your Turn!, T.N.U.A Nan-pei Gallery, Taipei
2005 New Perspective Art in Taiwan, Taichung county seaport art center, Taichung
Prijzen
2014 Buning Brongers Prijs
2007 Long Yen Foundation The 2th Art Scholarship
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Babys in the Stroller, 2013, acryl op linnen, 70 x 100 cm

De grote en kleine mensen in het werk van
Cian-Yu Bai bevinden zich meestal in een
hachelijke situatie. Met z’n drieën in de
kleuterbakfiets of achterop de fiets bij
moeder – op zich iets idyllisch, maar bij
Cian-Yu is er van lieflijkheid geen sprake.
Met zijn gepassioneerde wijze van schilderen
laat hij zien dat mensen zich belaagd weten
door krachten – vaak van vegetatieve aard –
die hun te boven gaan. Onder de paraplu
lijkt het ook te plenzen. Ellendige,
deprimerende kunst? Welnee, opgenomen in de
grote traditie van Soutine tot en met Bacon,
weet Cian-Yu existentiële sores tot iets
prachtigs te transformeren. Ziehier een van
de grootse taken van de kunst.
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Cycling, 2014, acryl op linnen, 60 x 40 cm (privécollectie)

Saskia Blokzijl
Hoogeveen, 1992
saskiablokzijl@gmail.com
www.saskiablokzijl.nl

Opleidingen
2010-2014 Fine Art Zwolle/Arnhem
Solotentoonstellingen
2014 De zoektocht naar de waarheid van het verschijnende, Bibliotheek, Zwolle
Groepstentoonstellingen
2014 Eindexamenexpositie, oude bieb, Arnhem
2014 Stop met schilderen, expositieruimte ArtEZ, Arnhem
2013 Obstakel/Spektakel, Galerie Het Langhuis, Zwolle
2012 Tentoonstelling Isala Klinieken Zwolle, muurtekening
Tekst
2013 Scriptie Waar vind ik de waarheid van het verschijnende?
Prijs
2014 Buning Brongers Prijs
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Saskia, olieverf op doek, 70 x 60 cm

Er is een bepaald type dommig ogende
schilderijen die alleen acceptabel zijn
als ze de geesteskinderen zijn van een
intelligente kunstenaar – van iemand als
Saskia Blokzijl dus. Haar interieurs laten
bewust een beetje onhandig haar wereld zien.
Geen mensen, maar de dingen vertellen het
woordeloze verhaal. En de verf, want die
is pregnant aanwezig: een gitaar in de hoek
van de kamer wordt door de kijker ook
onmiddellijk als portie bruine verf, als
materie ervaren. Een tafeltje voor een groot
gesloten gordijn, lastig om uit te leggen
waarom dat zo’n mooi schilderijtje is.
Geen wereldleed, geen huilbui in verf. De
dagelijkse omgeving, een vleug onnadrukkelijk absurdisme door vertekeningen en die
dikke verßaag. Onbegrijpelijk simpel.
Betoverend.
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Aron Dekker, 2014, olieverf op doek, 73 x 63 cm

Jeannoux van Deijck
's-Hertogenbosch, 1984
jeannoux@vandeijck.com
www.jeannoux.com

Opleiding en residenties
2012-2013 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
2012 CEIA Permeabilidades, Funarte, Belo Horizonte, Minas Gerais
2009 European Exchange Academy 09, Beelitz Heilstatten, Brandenburg
2005-2009 Fine Art, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem
Beurzen
2013 Mondriaan Fonds, Beurs Praktijkverdieping
2013 Hurks Groep, Fellowship
2012 Prins Bernhard Cultuur Fonds, Fellowship, Fonds Jong Talent
2012 Stichting Elise Mathilde Fonds, Fellowship
Tentoonstellingen
2013 RijksakademieOPEN, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
2013 Rijksakademie in collectie, met Meschac Gaba, Berend Strik, Michael Raedecker, Gijs Frieling,
Rabobank Amsterdam
2013 Unfair Amsterdam, Loods 6, Amsterdam, NL
2012 RijksakademieOPEN, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
2012 CEIA Permeabilidades, Funarte, Belo Horizonte, Minas Gerais
2012 AYACS, Amsterdam
2011 AYACS, Puzzling Place, Amsterdam
2011 B.Y.O.B., Workspace6, Amsterdam
2011 AYACS, Amsterdam
2010 I am a Believer, Stichting Creatief Initiatief, Amsterdam
2009 Oostenwind, Delta Lloyd Groep, Mondriaantoren Amsterdam
2009 Don’t know whether I’m coming or going EEA09, Beelitz Heilstatten Brandenburg
Dialoog
2013 Initiëren en introductie schrijven voor een gesprek tussen Camiel van Winkel en Giorgos Kontis over
Authenticity in the Act of Painting, RijksakademieOPEN 2013, Amsterdam
Prijs
2014 Buning Brongers Prijs
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Zonder titel (voor- en zijkant), 2013, olieverf op doek, 38 x 24 cm

Eigenlijk kunnen alleen de echt getalenteerde schilders zich vervreemdende hocus
pocus met hun schilderijen permitteren.
Jeannoux van Deijck is daar een vertegenwoordigster van. Haar abstracte schilderijen
zijn op zich al fascinerend en goed. Ze
lijkt echter geen genoegen te nemen met een
goed schilderij aan de muur; zo laat ze een
doek vergezeld gaan van een glasplaat die
haaks hangt ten opzicht van dat schilderij
dat door het glas en de reflectie zijn intrede doet in onze driedimensionale ruimte.
Ook verstaat ze de kunst om twee schilderijen als duo te presenteren waarbij ze die
ook nog eens aan de praat weet te krijgen
met twee kleine werken om de hoek van de
zaal. Complexiteit, verwarring en schoonheid. Wat een elegante zusters, deze drie
kenmerken van Jeannoux’ wereld.
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Zonder titel, 2013, Installatie, dubbelzijdig olieverf op doek en glas, 500 x 190 x 60 cm, glasplaat 150x100 cm

Frederique Jonker
Breda, 1991
frederique_jonker@hotmail.com
www.frederiquejonker.com

Opleiding
2014 BFA fine Art, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2010 Fine Art(semester), Lorenzo di medici, Firenze, Italië
2010 English Language School, AUS
Tentoonstellingen
2014 36 days of painting, Academiegalerie, Utrecht
2013 Pop-up expo August, Utrecht
2013 Young Talent Poppin-Up, Utrecht
2013 BlaaHhderdt magazine opening, Utrecht
Prijzen
2014 Buning Brongers Prijs
2014 Jan Zumbrink Prijs
2014 Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst (nominatie)
2014 Stokroos residency Berlijn (nominatie)
2014 Kunst aan de Dijk Prijs 2014 (nominatie)
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Vergietlamp, 2014, olieverf en acrylspuitbus op doek, 170 x 130 cm

Frederique Jonker verkent haar dagelijkse
omgeving en dan met name keuken en aanrecht.
Verder van huis hoeft zij niet te gaan om
iets sprookjesachtigs te creëren. Sprookjesachtig, maar dan wel met giftige, fluorescerende kleuren en voorwerpen die lijken op
te lossen in de ruimte. Hoe vreemd kan een
bus schoonmaakmiddel, een spuitflacon zijn.
Een rommelig hoekje in de keuken lijkt
net zo hallucinerend als de wereld van
monsterlijke vissen in de diepzee. De zeer
dagelijkse werkelijkheid als fantasmagorie.
Een mens gelooft zijn ogen niet. Kunst
aldus.
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Regenboogmaker 2, 2014, olieverf en acrylspuitbus op doek, 140 x120

Janine van Oene
Kampen, 1988
janinevanoene@gmail.com
www.janinevanoene.com

Opleidingen
2011-2014 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Bachelor of Fine Art
2010-2011 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Propedeuse Illustration
2007-2010 Deltion College Zwolle, MBO, Graphic Design (versneld)
Tentoonstellingen
2014 HKU FA TWG, afstudeerexpositie, groep
2014 36 Days of Painting Academiegallerie, Utrecht, groep
2014 Speculations About Space, Kunstpodium T (Leerling/Meester Project), Tilburg, groep
2013 99 Kuub, Utrecht, groep
Publicaties
2014 BK-Informatie, Nr. 4
2014 HKU FA TWG Afstudeercatalogus
Prijzen
2014 Buning Brongers Prijs
2014 Jan Zumbrink Prijs (nominatie)
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Landscape, 2013, olie op doek, 60 x 70 cm

Hoe kunnen wij nog de romantiek van de Alpen
verbeelden in een schilderij? Heeft de
toeristen- en kitschindustrie zo’n
onderneming niet onmogelijk gemaakt? Een
paar eeuwen geleden kende een Caspar David
Friedrich die schroom nog niet, maar een
beetje lucide schilder nu deinst terug voor
die eeuwig zingende bossen op grote hoogte.
Janine van Oene buit heel slim echter de
kitschplaatjes uit. Ze citeert ze en
integreert ze in ongrijpbare ruimten waarin
dan weer lege vlakken, wellicht blanco
schilderijen zijn opgenomen. We worden
onthaald op een verfrissende verwarring,
naar beeld en techniek. Sommigen dubben
- heel dwaas - over de vraag wat er in
godsnaam nog te schilderen valt. Janine
geeft het antwoord: veel. En dat doet ze met
verve.
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Untitled, 2014, olie op doek, 135 x 150 cm

Sam Samiee
Iran, 1988
arsam.samiee@gmail.com
www.samsamiee.com

Opleiding
2014-2016
2013-2014
2011-2013
2006-2010
2006-2010
2005-2006

en residenties
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
Resident at Akkuh Heartpool Foundation, Hengelo
Artez Institute of Arts and Design, Arnhem, Fine Art Faculty, Painting Department
Art University of Tehran, Iran, Fine Art Faculty, Painting Department
Residency at the atelier of Mrs. Pantea Rahmani, Tehran, Iran
Art University of Tehran, Iran, Design Faculty, Industrial Design

Beurzen
2013-2014 Mondriaan Fonds voor de Rijksakademie van beeldende kunsten
2012-2013 Artez scholarship for non-European students
Tentoonstellingen (selectie)
2014 W139, Reading the selected fragments of Norman O. Browns, Love's Body and The Challenge of Islam
2014 Provinciehuis, Group Exhibition We're a happy family
2014 Kunsthal Hof88 Almelo, Recent afgestudeerden
2014 Rijksmuseum Amsterdam, Shortlist Exhibition of the Sketches of the Portrait of King William Alexander
of the Netherlands
2013 Sol Gallery Tehran, Solo Exhibition of Tehran works, by Shadi Shams
2013 Circadit Arnhem, Group Exhibition, Best of Graduates
2011 Winner of the Talent Selection of the New Generation, Group Show at 3 Galleries in Tehran, Elahe Gallery
2010 Charmy’s Tehran, Drawing Solo Exhibition
2010 Co-organizer of the Serial Lectures on Femininity and Postmodernism
Prijs
2014 Buning Brongers Prijs
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Hat Building, 2014, olie op doek, 20 x 45 cm

Een landschap realistisch, precies,
gedetailleerd afbeelden - Sam Samiee weet
dat een dergelijk streven heeft afgedaan.
Zijn landschappen beelden dan ook niet af,
ze verbeelden het landschappelijke, de
ruimte in geabstraheerde zin. Hij doet
dat met imposante vormen en kleuren waarbij
opgemerkt kan worden dat het onderscheid
tussen vorm en kleur opgeheven lijkt te
zijn. Claude Monet eerde in zijn laatste
werken natuur, leven en kunst met zijn
magistrale waterlelies. Je moet van goeden
huize komen als jij nu in 2014 in de
voetsporen durft te treden van Monet. Sam
Samiee doet dat. Hij schildert waterlelies
en brengt expliciet een hommage aan zijn
voorganger. Hij heeft daartoe het recht,
hij heeft daarvoor het grote talent.
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Hommage to Monet's waterlilies, offended by the Teheran Mountains, 2013, olie op doek, 260 x 165 cm

Colofon
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