
 

Juryrapport Amsterdamprijs voor de kunst 2019 
 

Tijdens onze ‘winnaars-vergadering’ een paar weken geleden verzuchtte een van de juryleden: 

“Ze zijn allemaal zo fucking goed en dat maakt het ook zo fucking moeilijk.”  

Het is niet bepaald de taal die je verwacht van onze doorgaans zo keurige jury van de 

Amsterdamprijs voor de Kunst, maar het illustreert wel de impasse waarin we even waren 

beland. Toen we een half jaar geleden voor het eerst de longlist voor 2019 onder ogen kregen 

werd al snel duidelijk dat het geen eenvoudige opgave zou worden. Want het talent klotste 

direct tegen de plinten. We zijn als Amsterdammers bevoorrecht met zo’n rijk cultureel aanbod. 

Kunstenaars, instellingen en kunst platforms die allemaal hun eigen weg bewandelen, hun 

eigen publiek voor zich hebben weten te winnen en hun eigen unieke verhalen vertellen. En het 

talent is ook nu weer heel divers en komt uit alle delen van de stad. Vorig jaar zei ik tijdens de 

uitreiking dat Amsterdam trots mag zijn op zoveel kwaliteit, innovatiedrang en culturele energie. 

En ik kan met droge ogen zeggen dat we het afgelopen jaar alleen maar trotser zijn geworden. 

 

Na het vaststellen van de lijst met 9 genomineerden mochten we ons verder laven aan 

beeldende kunst, cabaret, klassiek ballet, moderne dans, flamenco, documentaires, mode, 

fictiefilm, mime en bezochten we een bijzondere plek waar zo’n beetje alles kan. En elke keer 

kwam naar voren hoezeer de makers van al dit moois uitblinkers zijn. Ondanks hun onderlinge 

verschillen en werkwijzen hebben ze met elkaar gemeen dat ze allemaal vol ambitie en passie 

hun vak uitoefenen op het hoogste niveau. 

Dus ja de jurering was fucking moeilijk, want ja ze zijn allemaal fucking goed. 

 

Maar we zijn uiteindelijk toch uit onze impasse gekomen. En we vinden het als jury een grote 

eer om uit de groep genomineerden, die we allen de prijs van harte gunnen, drie winnaars te 

mogen kiezen. Ik sta nu voor u als voorzitter, maar ik heb deze taak mogen vervullen samen 

met de zeer deskundige overige juryleden: curator Hans den Hartog Jager, zakelijk directeur 

van mugmetdegoudentand Talitha Stijnman, choreograaf Kalpana Raghuraman van Kalpanarts 

en curator Pieter Verbeke.  

 

Wat dit jaar opvalt is de sterke maatschappelijke betrokkenheid van de winnaars en hun drang 

om via hun krachtige en hoogstaande werk soms ook onrecht aan de kaak te stellen. Ze gaan 

daarin letterlijk heel ver en schuwen het gevaar niet altijd. Alles voor de kunst lijkt hun motto. 

Daarnaast vallen ze op door hun internationale ambitie. En hoewel ze regelmatig in het 

buitenland vertoeven en daar succesvol zijn, vergeten ze het aanstormende talent hier in 

Nederland of in Amsterdam absoluut niet. Een aantal van de winnaars ziet het stimuleren en 

begeleiden van vakgenoten die aan het begin van hun carrière staan, als een belangrijke 



opdracht, als een verplichte taak bijna. De jury waardeert het zeer dat ze er mede voor zorgen 

dat ook volgende generaties Amsterdammers kunnen genieten van het talent dat nu al sluimert, 

maar net dat ene duwtje in de rug nodig heeft om echt te kunnen floreren. Floreren dat doen al 

deze 9 genomineerden nu al, maar er zijn er helaas maar 3 die er met de prijzen vandoor gaan.  

Alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Stimuleringsprijs 
Genomineerd: Raquel van Haver - Sexyland - Sam de Jong 

Winnaar: Raquel van Haver  

 

Raquel van Haver is een verbinder. Dat merk je meteen als je haar grote, imposante en 

veelkleurige schilderijen ziet. Daarop brengt ze allerlei soorten materie bij elkaar. Variërend van 

teer en nephaar tot plastic en olieverf. Met die verf is iets bijzonders aan de hand: soms zet Van 

Haver die schraperig dun op het doek, soms zo dik dat het bijna vet wordt, of vlees. Deze twee 

’stijlen’ gebruikt ze vlak naast elkaar. Zodat de verschillen direct in het oog springen maar elk 

doek óók een groot, organisch verleidelijk geheel vormt. 

Dat verenigen is Van Havers grote kracht – niet alleen in haar werk, maar ook in het echte 

leven. Zo stormde ze het afgelopen jaar de Nederlandse kunstwereld binnen: in één jaar won ze 

de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst én kreeg ze een solo-expositie in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam. Dat komt ongetwijfeld omdat steeds meer mensen haar kracht 

herkennen. Van Havers werk breekt gretig met alles waar de Nederlandse schilderkunst zo lang 

voor heeft gestaan: geen soberheid en minimalisme meer, maar schilderijen die dik in de verf 

zitten, luid zijn en kosmopolitisch. Maar ze verhoudt zich ook nadrukkelijk tot de wereld buiten 

Nederland: Van Haver reist veel, van de Caraïben, Afrika tot Latijns-Amerika. En ze verwerkt 

die invloeden op een dusdanige manier in haar schilderijen dat iedere Amsterdammer, met 

welke achtergrond dan ook, zich met haar werk verbonden kan voelen. 

Zo opent Van Haver een nieuw perspectief voor de Nederlandse schilderkunst en voor de 

kunstwereld in het algemeen: de jury is zeer enthousiast over de plek die ze inneemt binnen de 

Amsterdamse cultuur als stimulator en verbinder van verschillende culturen en generaties. Juist 

doordat ze jaren in de Bijlmer heeft gewoond en gewerkt is Van Haver voor veel jongere 

kunstenaars een belangrijk rolmodel: Raquel van Haver laat zien wat je kunt bereiken als je 

vasthoudt aan je eigen wortels én aan je eigen visie. 

 

Beste Prestatie 

Genomineerd: Micha Wertheim - Aboozar Amini - Flamenco Biennale 

Winnaar: Aboozar Amini 

Op veertienjarige leeftijd kwam filmmaker Aboozar Amini vanuit oorlogsgebied Afghanistan naar 

Nederland. Nadat mensensmokkelaars hem en zijn familie naar Amsterdam hadden geloodst 

verbleef hij 3,5 jaar in het asielcentrum in Roermond. Amini vond zijn vurige passie voor film 

toen hij vanuit dat centrum als vrijwilliger bij het Rotterdams Filmfestival aan de slag ging en 

daar naar hartelust films kon kijken. Vanaf dat moment wist hij dat cinema zijn leven zou 

bepalen. En daar zijn wij als jury niet rouwig om. Amini's combinatie van klassieke en 



conceptuele cinema levert een zeer levendige filmtaal op die ons ontroert en aan het denken 

zet. 

 

In 2018 ging zijn documentaire ’Kabul, City in the Wind’ in premiere op het IDFA. Het is een 

intens portret van het leven in de rauwe hoofdstad van Amini’s geboorteland. De film toont het 

leven van Afshin en zijn familie. De tiener komt aan het hoofd van zijn gezin te staan, wanneer 

zijn vader naar Iran moet vertrekken. Elders in de hoofdstad is Abas in de weer om zijn bus aan 

de praat te krijgen en het conflict met zijn schuldeisers op te lossen.  

In deze magische film slaagt Amini erin om het ware gezicht van Kabul te laten zien door de 

ogen van de mensen die daar wonen. Waar we via het nieuws voornamelijk horen over 

aanslagen en nauwelijks over het echte leven in dit gebied, zien we in deze film mensen die 

recht in de camera spreken over hun angsten en dromen. Dankzij Amini kunnen we als publiek 

tot in het diepst van hun ziel kijken.  

 

Aboozar Amini toont met deze en zijn andere projecten, dat hij een verhalenverteller pur sang 

is. Verhalen die ons aan het denken zetten, vragen durven stellen en de angst voor elkaar 

verjagen zoals hij het zelf zegt.  

Amini’s verhalen hebben ons als jury geraakt en we zijn blij dat we deze bijzondere maker en 

zijn werk hebben leren kennen. Zijn films geven ons toegang tot ‘de ander’ en dat is zeer 

waardevol in een  stad als Amsterdam met meer dan 160 nationaliteiten.  

 

Bewezen Kwaliteit 
Genomineerd: Ted Brandsen - Fong Leng - Karina Holla 

Winnaar: Ted Brandsen 

Ted Brandsen is een multitalent binnen de danswereld. Hij begon in de jaren ‘80 bij Het 

Nationale Ballet. En zoals de kenners weten is een intensieve danscarrière op het hoogste 

niveau vaak relatief kort maar krachtig. Brandsen bleek echter ook een zeer goed gevoel voor 

choreografie te bezitten. Vanaf halverwege de jaren tachtig maakte hij bijna jaarlijks soms 

meerdere choreografieën, die in binnen- en buitenland nog steeds gedanst worden en die 

prestigieuze prijzen hebben gewonnen.  

Sinds 2002 is Brandsen naast choreograaf ook artistiek directeur van Het Nationale Ballet, waar 

hij na een uitstapje naar het West Australian Ballet, terugkeerde. Wat veel mensen niet weten is 

wat hij naast zijn dans- en choreografie werk voor de danswereld betekent. Zo stond hij in 2013 

aan de wieg van de Junior Company, een veilige omgeving voor jonge danstalenten om de 

overgang van hun opleiding naar de beroepspraktijk te begeleiden. Zo begon Michaela 

DePrince – van oorsprong uit Sierra Leone – haar carrière in Nederland bij deze Junior 

Company en is ze nu uitgegroeid tot tweede soliste bij het Nationale Ballet.  

Ted Brandsen is net als de andere twee winnaars zeer maatschappelijk betrokken. Vorig jaar 

richtte hij het Fonds Dance for Peace op, waarmee hij geld genereert om getalenteerde dansers 

uit oorlogsgebieden te helpen bij hun toekomst.  



Naast het leiden van een internationaal gerenommeerd gezelschap ziet Brandsen daarnaast de 

urgentie om Het Nationale Ballet te blijven ontwikkelen op het gebied van inclusiviteit, diversiteit, 

verjonging en digitalisering. Het zijn deze - voor het grote publiek soms onzichtbare maar zeer 

belangrijke activiteiten en initiatieven - waarvoor de jury hem alle lof wil geven en de 

Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie Bewezen Kwaliteit toekent. 
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