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VOORWOORD
Stichting Kunst aan de Dijk te Kortenhoef kan, dankzij een legaat, ieder jaar een
talentvolle beeldend kunstenaar of musicus aanmoedigen en ondersteunen. De
prijs bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend euro, bedoeld voor de ontvanger om te investeren in verdere ontwikkeling en een solo-expositie of concert.
Met plezier en trots reiken we dit jaar de Sluijters Prijs voor jong talent in
de schilderkunst uit aan Kamilė Česnavičiūtė (1996). Haar schilderijen vallen
op door een bijzonder kleur- en lijnenspel waarmee ze een unieke sfeer creëert
in haar werk. Kamilė (Litouwse van origine), studeerde in juni 2019 af aan de
Academie Minerva in Groningen.
Kunst aan de Dijk nodigt Nederlandse kunstacademies uit om net afgestudeerde bachelor- of masterstudenten voor te dragen. Een onafhankelijke jury
kiest vervolgens in meerdere rondes en diverse atelierbezoeken de winnaar.
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan Johan van Oord, Niek Hendrix, Pia van
Wijnbergen en Cato Cramer, die uit de 12 hoogwaardige voordrachten deze
weloverwogen keuze hebben gemaakt.
Vorig jaar is de prijs voor het eerst uitgereikt op de openingsdag van de
KunstRai. We kregen de ruimte om op deze geweldige ontmoetingsplek voor
kunstkenners en kunstliefhebbers werk van alle genomineerden te tonen. Dat
was een groot succes. We zijn dan ook erg blij dat we dit jaar weer in de gelegenheid zijn gesteld om hier te exposeren voor een groot en geïnteresseerd
publiek en de prijs uit te reiken. Veel dank aan Mark Slegers, Erik Hermida en
de overige medewerkers van de KunstRai voor al hun inspanningen. We hebben
er grote bewondering voor dat het hun gelukt is onder de huidige omstandigheden deze prachtige beurs te laten doorgaan! Een lichtpunt in deze, zeker
voor de kunstwereld, bizarre tijden. Het stelt ons in staat te genieten van het
jonge talent dat ons een blik in de toekomst biedt.
Caroline van Gelderen, voorzitter Kunst aan de Dijk Kortenhoef
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JURYRAPPORT
In oktober 2019 bekeek de jury het werk van de genomineerde jonge kunstenaars van het eindexamenjaar 2019. Talentvolle kunstenaars, alleen al vanwege
het feit dat zij door hun academies voorgedragen zijn als veelbelovende schilders. Alle genomineerden tonen hun werk tijdens de KunstRai 2020. Academies
doen de voordrachten op grond van het werk van hun studenten, hun geschiedenis, en de verwachtingen die zij van hen hebben. De ontwikkelingen van de
studenten hebben zij immers jaren begeleid en gevolgd. Een voordracht van
binnenuit dus.
Het werk was door de jury al tijdens de eindexamens in juni en juli 2019
gezien. Nu was het hun taak om tot een uiteindelijke keuze te komen door
gesprekken met elkaar, en met de kunstenaars tijdens atelierbezoeken. Ook
dit jaar zijn we op zoek gegaan naar een jonge schilder die zich in haar of zijn
werk manifesteert met een pregnante benadering van de kunst, wiens werk
eigenzinnig van karakter is en een persoonlijke visie heeft, én die een aanmoediging verdient. Daarbij lieten we meewegen welke extra motiverende waarde
de prijs voor de kunstenaar zou kunnen hebben. Enkele van de voorgedragen
schilders verkeerden bijvoorbeeld al in de gelukkige omstandigheid dat zij dat
jaar financieel gesteund werden.
Wij zagen het werk van twaalf kandidaten, van wie er drie de masteropleiding gevolgd hadden. Bij drie kandidaten is vervolgens een atelierbezoek afgelegd. Een vierde gewenst bezoek was helaas niet mogelijk omdat de schilder
een opleiding in het buitenland volgde. Opvallend was het aantal internationale
studenten. Vijf van de twaalf genomineerden waren niet afkomstig uit Nederland.
De bezoeken waren verhelderend en hebben ertoe geleid dat Kamilė
Česnavičiūtė door de jury met overtuiging is gekozen tot winnaar van de Sluijters
Prijs 2020. Kamilė, afkomstig uit Litouwen, studeerde af aan de Academie
Minerva in Groningen in 2019. Voor haar komst naar Nederland studeerde zij
aan een klassieke kunstacademie in Vilnius, waar de nadruk op het tekenen
lag. In Groningen zocht en vond zij in het schilderen een persoonlijke manier
van werken en een eigen beeldtaal.
Uit het werk van Kamilė spreekt het plezier en de vreugde in het schilderen.
Haar werk kenmerkt zich door mensachtige cartooneske figuren, geschilderd
in heldere, contrasterende kleuren. Zij bouwt het werk op door een combinatie
van schilderen en tekenen, met kwast en markers. Haar manier van werken
is een voortdurende zoektocht naar nieuwe manieren en technieken van het
schilderen, waarin zij haar ideeën over kunst en haar betrokkenheid tot de
samenleving tot uitdrukking kan brengen.
De geconcentreerdheid op de techniek paart zij aan een groot maatschappelijk

engagement, zoals blijkt uit haar afstudeerwerk ‘Please Poke the Bear’.
De jury was onder de indruk van al deze aspecten en van Kamilės gedreven
wijze van werken. Zij kent haar met groot genoegen de Sluijters Prijs toe.
Jury van de Sluijters Prijs
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Brief aan de jonge kunstschilder (van alle genders)
Schilderkunst is in eerste instantie dat wat jij ervan maakt. Er komt een moment in je carrière dat anderen zich met je werk gaan bemoeien. Ze gaan je
schilderijen beschrijven, beoordelen en indien mogelijk categoriseren. Maar
bedenk steeds: jouw werk staat enkel en alleen in dienst van je eigen talent,
je eigen ambitie, je eigen karakter en je eigen biografie. Alleen daaraan heb
je verantwoording af te leggen voor je artistieke handelingen. En verder niet.
Einstein heeft gezegd dat logica je van A naar B brengt, terwijl de verbeelding
je overál heen kan brengen. Daarom is jouw vermogen tot verbeelding het
belangrijkste element van je talent. Waar het vandaan komt is een mysterie. Ik
troost me met de gedachte dat het door de Muzen gegeven is. Door hen ben
je in een ‘staat van genade’ geraakt. Het lijkt op het aangeboren koningschap,
dat net als talent buiten categorieën van rechtvaardiging staat. En zoals het
koningschap subversief is ten opzichte van de democratie, is het getalenteerde
kunstenaarschap dat ten opzichte van de maatschappij. Maar dat laatste is
een constructieve vorm van subversiviteit: eerst ondermijnt het waarneming
en kennis, om daarna in de vrij gekomen ruimte het fundament te leggen voor
hernieuwd waarnemen en denken.
Magritte’s schilderij L’État de grâce is een voorbeeld van wat verbeelding
vermag. We zien hier het vreemde samentreffen van een zwevende, rokende
sigaar waar een fiets bovenop staat. Op het sigarenbandje een uil: wijsheid in
een ongekende luchtigheid, met als riskant reisdoel het domein van nieuwe
betekenissen.
Magritte liet zich vaak inspireren door de verhalen van Edgar Allen Poe.
Met zijn talent voor verbeelding schiep Poe The Domain of Arnheim. Dit verhaal,
waarin hij een gebied beschrijft waar hij de lezer rondleidt door diens geest en
ziel, inspireerde Magritte tot zijn gelijknamige schilderij. Een adelaar, opgenomen in de contour van een berg, waakt over een nest met 3 eieren (versie uit
1962). Voor mij staan deze drie eieren symbool voor het Instinct, de Intuïtie en
de Intelligentie, die samen de basis voor het kunstenaarschap vormen.
Je zult ervaren dat de schilderkunst in al zijn facetten net zo complex is als
het leven zelf en net zo vitaal. Zo mag het instrumentarium van jou als schilder
in zijn zuiverste vorm eenvoudig zijn – kleur opgenomen in verfmaterie, kwasten,
en een vlak – de artistieke ambities echter en de vragen en handelingen die
aan het kunst schilderen voorafgaan, of eruit voort kunnen vloeien, zijn niet in
een overzichtelijke samenhang te vatten.
Iets meer druk op de kwast, een fractie meer ultramarijn blauw bij het olijfgroen,
een vierkant in plaats van een rechthoek, een klein doek in plaats van een groot,
een geaccidenteerde verfhuid of een gladde, dit zijn zo maar wat variaties in

je handelingspalet die met elkaar vermenigvuldigd oneindige mogelijkheden
tot expressie openbaren.
Ook de positie van beeldend kunstenaar is niet statisch. Als schilder sta
je met één been in de actualiteit en met het andere in een historische traditie.
Deze dynamische positie laat je nu eens leunen op het verleden, dan weer
vestigen in het nu, en een enkele keer reiken naar de toekomst. En dan heb ik
nog niets gezegd over het belangrijkste: wie ben jij zelf (als schilder), in welke
tijd leef je, wat wil je overbrengen, en welke rol wil je spelen in de samenleving.
Zoveel onzekerheden bijeen kunnen je verlammen.
Maar jij, jonge schilder, aangespoord door je talent en ambitie, duikt in
deze duistere poel van mogelijkheden, woelt erin en komt boven om het prille
begin van een oeuvre aan het daglicht te brengen. Je doet het alleen, maar
eenzaam is het niet. Velen zijn je voorgegaan in dit bijzondere proces. Profiteer
van hun oeuvre. Profiteer van de onbeschaamdheid waarmee ze hun onderwerpen hebben vervat in hun eigenwijze beeldtaal.
Voor mij was Magritte een vroege metgezel samen met de dadaïsten en popart
kunstenaars. Later werden dat Malevich en cartoonisten van met name het
blad de New Yorker. Vreemd gezelschap zul je zeggen. Maar dat is precies
waar het om gaat: organiseer je hulptroepen afgestemd op de uniciteit van je
kunstenaarschap. Schuw geen enkele relevante invloed.
Stel alles in dienst van jouw talent en SCHILDER!
Johan van Oord, beeldend kunstenaar sinds 1974, kunstschilder sinds 1984.
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COLOFON
Deze publicatie verschijnt bij de
uitreiking van de Sluijters Prijs 2020
aan de schilder Kamilė Česnavičiūtė
op 15 oktober 2020.
Tegelijkertijd wordt haar tentoonstelling
geopend, die te zien is op de KunstRai
van 15 tot en met 19 oktober.
Ook de overige genomineerden voor
de Sluijters Prijs laten werk zien op de
KunstRai.
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