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Liesbeth Piena (Waalre, 1993) heeft de Sluijters Prijs 2019 gewonnen. Dit is 
een prijs voor jong talent in de schilderkunst. De prijs bestaat uit een geld- 
bedrag van 5000 euro en een solo-expositie.

De aanmoedigingsprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een 
jonge schilder door de Stichting Kunst aan de Dijk te Kortenhoef. Een legaat 
stelt de Stichting daartoe in staat. Het geldbedrag is bedoeld voor het huren 
van een atelierruimte, het aanschaffen van materialen of bijvoorbeeld voor een 
extra opleiding of specialisatie.

De Stichting heeft Nederlandse kunstacademies uitgenodigd om een 
pas afgestudeerde bachelor en masterstudent voor te dragen. De Stichting 
ontving 13 voordrachten en heeft die voorgelegd aan een jury die bestond uit 
Johan van Oord, Niek Hendrix, Pia van Wijnbergen en Cato Cramer.

Na twee rondes en 3 atelierbezoeken heeft de jury een beslissing ge-
nomen en Liesbeth Piena uitverkoren.

Liesbeth Piena studeerde in juni 2018 cum laude af bij de AKI ArtEZ in 
Enschede. Zij maakt krachtige en evocatieve schilderijen, die ontstaan zijn uit 
de rijkdom aan vormen, kleuren en schaduwen die in haar directe omgeving en 
in de natuur aanwezig zijn. 

De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt. Voorheen heette de prijs 
de Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent in de Schilderkunst, maar deze 
lange naam is veranderd in de kortere en meer aansprekende naam van de 
Sluijters Prijs, omdat het legaat afkomstig is van de erven Sluijters.

In vorige jaren zijn de werken van de winnaar en de genomineerden 
voor de prijs tentoongesteld in het Museum Hilversum, maar dit jaar is er voor 
gekozen om de beeldende kunstenaars – zowel de winnaar als de genomi-
neerden – voor het eerst te tonen op de KunstRai in april 2019. De Stichting 
en de jury zijn blij dat de net afgestudeerde kunstenaars hun werk kunnen 
tonen aan een groot en geïnteresseerd publiek van kunstkenners en kunstlief- 
hebbers. Veel dank gaat daarom uit naar Mark Slegers, Erik Hermida en de 
overige medewerkers van de KunstRai voor de mogelijkheid hier te expo- 
seren. De Stichting Kunst aan de Dijk hoopt, dat deze mooie samenwerking de 
aanzet mag zijn voor een nieuwe traditie van de Sluijters Prijs op de KunstRai.

Jury van de Sluijters Prijs 

en

Caroline van Gelderen  
voorzitter van Stichting Kunst aan de Dijk Kortenhoef
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Voor deze editie van de Sluijters Prijs voor recent afgestudeerd schildertalent 
ben ik een nieuw jurylid.

Het leek de andere juryleden een goed idee om mij het juryrapport te 
laten schrijven. Nu schrijf ik wel vaker een stukje over kunstenaars, maar ik doe 
dat altijd vanuit mijn eigen positie als kunstenaar. Een juryrapport is doorgaans 
een nogal formele aangelegenheid en zo schrijf ik niet. De samenvatting is vrij- 
wel altijd dat de kwaliteit onder de genomineerden hoog was en dat het voor 
de jury lastig was een keuze te maken. Maar, deze winnaar stak toch echt met 
kop en schouders boven de rest uit.

Ik erger me vaak aan zulke teksten. Waarom precies wordt in algemene 
bewoordingen uitgelegd, wat je net zo goed op een andere kunstenaar kunt 
plakken. Wat maakt nu net deze schilder de winnaar? Daar gaat het toch om.
Wat volgt zijn mijn persoonlijke observaties en visie op de beraadslagingen 
van de jury voor de Sluijters Prijs van dit jaar.

Wat is een winnaar? Bij sport is dat duidelijk. Degene die het meest 
gescoord heeft, iets het snelste of verste kan, die wint. Volgens mij kun je 
bij kunst helemaal niet winnen. Zo’n prijs weggeven is dan ook geen gemak-
kelijke opgave. Er is geen objectief gekozen winnaar mogelijk. Als jury was 
het dan ook heel erg wikken en wegen. Niet voor niets deden we een aantal 
atelierbezoeken. De genomineerden hebben met hun werk bewezen dat hun 
voordracht terecht was en zij verdienen daarom ook een plaats op deze ten-
toonstelling.

Het kunstenaarschap is een beetje als het maken van pizza’s. Je 
zoekt de juiste ingrediënten op om er iets bijzonders van te maken. Iedereen 
heeft toegang tot dezelfde materialen en door de voorgangers is al veel uit- 
geprobeerd. Sommigen beroepen zich op die traditie, anderen proberen met 
de meest vreemde ingrediënten iets nieuws te maken. 

Beide aanpakken zijn wat mij betreft legitiem. Het idee van vernieuwing 
is een modernistische en gedateerde opvatting. Een pizza smaakt nu anders 
dan dezelfde pizza van een paar jaar terug, simpelweg omdat onze smaak zich 
ontwikkelt, maar ook omdat de ingrediënten veranderen.

Sommigen zullen zeggen dat er pizzabakkers zijn die talent hebben. 
Als je het mij vraagt is talent een waardeloos begrip. Het zou betekenen, dat 
iemand in de toekomst wellicht erg goede pizza’s bakt, maar er nu nog lek-
ker op los experimenteert terwijl zijn pizza’s nauwelijks te eten zijn. Het is als 
een belofte die nog ingelost moet worden. Wat dat betreft kun je maar beter 
geen talent hebben maar gewoon direct heel goed zijn. Hoef je ook niets te 
beloven. Er zijn meer dan genoeg talenten die net zo snel verdwijnen als dat ze 
gekomen zijn en nauwelijks nog opvallen tussen al die andere pizzabakkers.

Gelukkig speelde bij deze jury het beoordelen van talent geen grote rol. 
Iets dat wel meegespeeld heeft, is bij wie van de genomineerden deze prijs net 
dat kleine verschil kan maken. Het is als die vriend die je op dat ene Italiaanse 

Observaties 
van een nieuw jurylid



waar andere jonge schilders zich al te vaak laten leiden door hun eigen inten-
ties, is hier geen idee dat opgevolgd moeten worden door een ander idee. Bij 
deze schilder ontstaat vanuit het werk zelf een volgend werk, en nog een vol-
gend werk. Haar schilderijen tonen bedachtzaamheid en nederigheid naar het 
werk toe. Misschien een wat romantische interpretatie van mijn kant, maar nu 
de wereld van alle kanten lijkt te vergaan is dat een productieve grondhouding 
als kunstenaar. Er is behoefte aan hoop en haar werk laat zien dat schoonheid 
en belang in heel kleine eenvoudige dingen kunnen zitten.

We hebben dus een winnaar.
Zoals ik al zei, de kwaliteit onder de genomineerden was hoog en het 

was voor de jury lastig een keuze te maken. Toch stak deze winnaar met kop 
en schouders boven de rest uit.

Liesbeth Piena, van harte gefeliciteerd met de Sluijters Prijs!

restaurant wijst: “Daar maken ze goede pizza’s”. Sommige restaurants worden 
namelijk al veelvuldig aangewezen, andere nog te weinig. De jury van dit jaar 
dacht dat deze winnaar baat heeft bij wat meer zichtbaarheid. Een goede pizza- 
bakker zijn is fijn, als niemand weet waar ze je kunnen vinden schiet het niet 
zo op.

Dan is er nog de geldprijs, de opsteker voor de bankrekening. Zo staat 
de winnaar van dit jaar in een atelier te werken waar het in de winter vriest. 
Hopelijk maakt deze financiële ondersteuning het mogelijk om een atelier te 
huren waar het iets aangenamer is, of in elk geval een plek waar de verf daad-
werkelijk kan drogen. Het zijn soms heel kleine, praktische dingen die kunste-
naars nodig hebben om te kunnen doen wat ze willen doen. Helaas kosten die 
vaak geld. Het siert de winnaar van deze editie dan ook dat ze ondanks de kou 
stug door heeft gewerkt. De jury bezocht enkele genomineerden, maar geen 
van hen had direct na het afstuderen al zoveel nieuwe stappen gezet in haar 
werk als zij. Iets wat we als positief ervaren hebben.

Een ander punt dat we zwaar meewogen was de positionering. Als er 
al duizenden pizzabakkers zijn, is het goed te weten wat de concurrentie doet 
en wat jij dan anders doet. Dat klinkt makkelijk, maar zo eenvoudig is het niet. 
Als jonge kunstenaar probeer je nuanceverschillen uit te vergroten en zo je 
eigen plek te veroveren tussen al die anderen. Een goede pizza maken kunnen 
er heel veel. Het moet echter ook nog een beetje een bijzondere pizza zijn. Niet 
een die veel lijkt op die van een andere bakker. Het was voor mij dan ook een 
aangename gewaarwording dat de winnaar de nodige boeken op haar atelier 
had liggen. Ze weet waar ze staat en waar ze heen wil met haar werk. Andere 
genomineerden wisten dat op dit moment nog minder helder te formuleren.

Al met al hoop ik dat de winnaar van deze editie de kans heeft om even 
haar werk te laten proeven aan een breder publiek en wellicht net de juiste 
mensen tegenkomt. Dat gun ik overigens alle kunstenaars. Hoe meer pizza’s 
je tegen de muur kunt gooien, des te groter de kans dat er eentje aan de muur 
blijft plakken. De Sluijters Prijs werkt deze editie samen met de KunstRai om 
zowel de winnaar als de genomineerden aan een breder publiek te tonen. We 
hopen dat het publiek smult van de pizza’s, en al hun onderscheidende sma- 
ken weet te waarderen. 

De winnaar toont zich een aandachtige kijker. In haar tekeningen tast 
ze haar directe omgeving en de natuur zorgvuldig af. Op het doek weet ze 
van haar observaties schilderkunstige vergezichten te maken. Het zijn geen 
letterlijke vertalingen van bijvoorbeeld de plant in haar atelier, maar aanleidin-
gen om het beeld te bevragen. Fragmenten van bladeren worden uitvergroot 
tot beeldbepalende elementen zoals kleur, penseelstreek en gelaagdheid van 
het vlak. Al schilderend ontstaat het beeld, doordat kleuren en lagen op elkaar 
reageren. En als je naar haar werk kijkt, gaat het om het schilderij zelf: alle be-
doelingen van de kunstenaar verdwijnen langzaam naar de achtergrond. Daar 

Niek Hendrix



Drop, negative, shadow (2018) 50x40cm, oil and acrylic on canvas

Liesbeth Piena
Waalre, 1993
Woont en werkt in Enschede en  
Hengelo

SOLOTENTOONSTELLINGEN
2019 

•	KunstRai Amsterdam
•	Galerie Joghem, Sanquin, 

Amsterdam
•	De Weemhof, Borculo 

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
2019 

•	MOAM Generation ’19, LAB111, 
Amsterdam 

2018 
•	VERS, Galerie Jansen & Kooy, 

Warnsveld 
•	SBK Sprouts Young Talents, SBK, 

Amsterdam 
•	HeArtSale, HeArtGallery, Hengelo 
•	Menzis Jong Talent, Menzis, 

Enschede 
•	ArtEZ Finals 2018, AKI ArtEZ, 

Enschede 
2017 

•	Painting on Painting, Emily Carr, 
Vancouver

2016 
•	Escape, Maand van de grafiek, 

AKI ArtEZ , Enschede 

PRIJZEN EN TOELAGES
2019 

•	Winnaar Sluijters Prijs, Stichting 
Kunst aan de Dijk, Kortenhoef

2018 
•	Winnaar HeArtfund, Stichting 

HeArtpool, Hengelo
•	Nominatie Buning Brongers Prijs

2017 
•	Holland Scholarship

PUBLICATIE
2018 

•	The Fine Art Collective, Student 
Report 
thefineartcollective.nl/student-
report-liesbeth-piena/

OPLEIDINGEN
2015 – 2018 

•	Bachelor Fine Art Painting, AKI 
ArtEZ, Enschede (cum laude)

2017 
•	Exchange semester, Emily 

Carr University of Art + Design, 
Vancouver

2012 – 2015 
•	Bachelor Graphic Design, ArtEZ, 

Arnhem (unfinished)
2011 

•	Vooropleiding Art & Design, ArtEZ, 
Arnhem

Email
info@liesbethpiena.nl

Website
www.liesbethpiena.nl



Calathea I (2018) 80x65cm, oil and acrylic on canvas Calathea II (2018)  80x65cm, oil and acrylic on canvas



Negative, light, accent (2018)  50x40cm, oil and acrylic on canvas



Philodendron IV (2018)  50x40cm, oil and acrylic on canvas

Genomineerden
Genomineerden voor de Sluijters Prijs 
2019

Academie Minerva Beeldende Kunst & 
Vormgeving, Groningen
Jochem van den Wijngaard (BA)

jochemvandenwijngaard.com

Academie Minerva Beeldende Kunst & 
Vormgeving, Groningen
Irene de Boer (MA)

ireneberdine-deboer.com

Academie Beeldende Kunsten, 
Maastricht
Amber Lalieu (BA)

amberlalieu.nl

Academie Beeldende Kunsten, 
Maastricht
Gladys Zeevaarders (MA) en Sophie 
Johns (MA)

gladyszeevaarders.com

AKV|St. Joost, Breda
Dagmar Marent (BA)

dagmarmarent.com

AKV|St. Joost, Den Bosch
Peng Zhang (MA)

www.art-77.com

ArtEZ, hogeschool voor de kunsten, 
Arnhem
Danjelle Creemers (BA)

danjellecreemers.nl

AKI ArtEZ, hogeschool voor de 
kunsten, Enschede
Liesbeth Piena (BA)

liesbethpiena.nl 

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
David Noro (BA)

cargocollective.com/dfn

Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
Mirjam Vreeswijk

mirjamvreeswijk.com.

Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten, Den Haag
Luuk Kuipers

luukkuipers.info

Willem de Kooning Academie, 
Rotterdam
Kaili Overwater

www.kailismith.com



Colofon
Deze publicatie verschijnt bij de 
uitreiking van de Sluijters Prijs 2019 
aan de schilder Liesbeth Piena op  
17 april 2019.

Tegelijkertijd wordt haar 
tentoonstelling geopend, die te zien is 
op de KunstRai te Amsterdam van 17 
tot en met 22 april.

Ook de overige genomineerden 
voor de Sluijters Prijs laten werk zien 
op de KunstRai.

JURY
Cato Cramer
Niek Hendrix
Johan van Oord
Pia van Wijnbergen

TEKST
Cato Cramer
Niek Hendrix

GRAFISCH ONTWERP
Egle Petraškaite

FOTOGRAFIE
Liesbeth Piena

EINDREDACTIE
Mariette Brouwers

DANK AAN
Mark Slegers, Erik Hermida en 
overige medewerkers van de 
KunstRai

Micaela van Rijckevorsel (PR)

Vincent Steijn en Arjen Baars

Nederlandse academies voor 
beeldende kunsten

STICHTING KUNST AAN DE DIJK
Postbus 100
1243 ZJ Kortenhoef

www.kunstaandedijk.nl 
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Kortenhoef


