Amsterdam, 31 mei 2011

PERSUITNODIGING
Staatssecretaris van OCW Zijlstra reikt op 9 juni de prestigieuze
Prix de Rome 2011 Beeldende Kunst uit - een prijs voor talentvolle
kunstenaars onder 35 jaar
De Prix de Rome is verheugd dat staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra de oudste nationale
‘staatsprijs’, de Prix de Rome, uitreikt aan een van de vier finalisten. Naast de eerste prijs
(€45.000) worden de tweede prijs (€20.000) en twee basisprijzen (elk €10.000) uitgereikt.
De vier finalisten hebben tijdens een werkperiode van circa 3 maanden in de Rijksakademie van
beeldende kunsten nieuw werk gemaakt dat is beoordeeld door de jury onder voorzitterschap
van Hendrik Driessen (directeur de Pont, museum voor hedendaagse kunst). Deze nieuwe
werken zijn samen met de werken van de 6 longlist kunstenaars nog t/m 24 juli te zien tijdens
de tentoonstelling Prix de Rome 2011 Beeldende Kunst in SMART Project Space in Amsterdam.
Voorafgaand aan de uitreiking van de Prix de Rome wordt de KPN Kunstprix uitgereikt en maakt
de kinderjury van de IMC Weekendschool bekend wie hun winnaar is. Tevens zal de publicatie
Prix de Rome 2011 worden gepresenteerd.

Prijsuitreiking Prix de Rome 2011 Beeldende Kunst
in SMART Project Space, Arie Biemondstraat 111, Amsterdam
9 juni 2011, 15.15 – 17.30 uur
Programma Prijsuitreiking
15.15 uur
Ontvangst
15.45 uur
Start programma
-Introductie van de shortlist-kandidaten door Els van Odijk, directeur
Rijksakademie van beeldende kunsten
-Toespraak Marie Hélène Cornips, algemeen directeur SNS Reaal Fonds
-Uitreiking KPN Kunstprix
-Bekendmaking winnaar kinderjury IMC Weekendschool
-Compilatie van de portretten van de shortlistkandidaten uit AVRO Kunstuur
-Korte toespraak juryvoorzitter Hendrik Driessen
-Staatssecretaris Halbe Zijlstra reikt de prijzen uit
-Kort interview met winnaar Prix de Rome 2011
-Els van Odijk overhandigt eerste exemplaar publicatie Prix de Rome aan
winnaar Prix de Rome 2011
17.30 uur
Einde

Shortlist
 Priscila Fernandes
 Ben Pointeker
 Pilvi Takala
 Vincent Vulsma

(1981, woont/werkt in Rotterdam)
(1975, woont/werkt in Amsterdam)
(1981, woont/werkt in Amsterdam)
(1982, woont/werkt in Amsterdam)

Longlist
 Gwenneth Boelens
 Mark Boulos
 Petra Stavast
 Edward Clydesdale Thomson
 Guido van der Werve
 Katarina Zdjelar

(1980, woont/werkt in Amsterdam)
(1975, woont/werkt in Amsterdam)
(1977, woont/werkt in Amsterdam)
(1982, woont/werkt in Rotterdam)
(1977, woont/werkt in Amsterdam)
(1979, woont/werkt in Rotterdam)

Jury
De jury Prix de Rome 2011 bestaat naast voorzitter Hendrik Driessen (NL, directeur
De Pont, museum voor hedendaagse kunst, Tilburg) uit Pedro Cabrita Reis (PT, beeldend
kunstenaar), Sung Hwan Kim (KR/USA, beeldend kunstenaar), Wendelien van Oldenborgh (NL,
beeldend kunstenaar), Silke Otto - Knapp (DE, beeldend kunstenaar), Adam Szymczyk (PL,
curator, schrijver, directeur Kunsthalle Basel) en Els van Odijk (directeur Rijksakademie,
secretaris Prix de Rome, zonder stemrecht).

De Prix de Rome is de oudste nationale 'staatsprijs' voor beeldende kunst en architectuur en is
gericht op het traceren van talent en het signaleren van trends in een internationale context.
De Prix de Rome wordt georganiseerd door de Rijksakademie van beeldende kunsten in
samenwerking met SNS REAAL Fonds, Stichting Gieskes-Strijbis Fonds, KPN, Inbo, SMART Project
Space, AVRO Kunstuur, NAi Uitgevers, de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, Kunstbeeld en IMC
Weekendschool. De Prix de Rome wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.

Noot voor de redactie
Wij horen graag of u bij de prijsuitreiking aanwezig kunt zijn en of u komt filmen of fotograferen.
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