
Juryrapport ABN AMRO 
Kunstprijs, 2006

Met de keuze voor Ryan Gander als winnaar van de 

ABN AMRO Kunstprijs 2006 maakt ABN AMRO een uniek 

statement. Het is een keuze voor een kunstenaar die in een 

korte tijd een spannend en monumentaal oeuvre opgebouwd 

heeft, en ook een keuze voor werk dat een uitgesproken 

gelaagdheid heeft en niet in één oogopslag de betekenis 

ervan prijs geeft. Juist het werk van deze prijswinnaar kan 

binnen de context van ABN AMRO en de kunstcollectie van 

de bank een katalyserende rol vervullen.

Ryan Gander wordt door de jury unaniem geprezen om zijn 

bijzondere, kwikzilverachtige houding als kunstenaar en de 

pluriformiteit van zijn werk dat varieert van installaties tot 

sculptuur tot teksten en lezingen die eigenlijk performances 

zijn. Het werk van Gander bestaat in essentie uit een 

intelligent spel met alledaagse objecten, gebeurtenissen, 

situaties en structuren waar hij zijn eigen ‘onnavolgbare’ 

verhaal in projecteert. De objecten, ruimtes, teksten en 

lezingen van Gander getuigen van een sprankelende humor 

en een luchtigheid en ogenschijnlijke eenvoud waaronder een 

sterk ontwikkeld conceptueel denken schuilgaat. 

Ieder werk van Gander lijkt weer een nieuw experiment en 

de jury omschrijft het als tastbaar maar allerminst zomaar 

vatbaar. Hoewel zijn werk onder de noemer sculptuur 

geschaard wordt, maakt Gander sculpturen die geen 

sculptuur willen zijn, en vertelt hij verhalen die in zich geen 

verhalen zijn. Zelf zei hij ooit in een interview: “Ik kies niet 

voor een medium (….), goede kunst is geen sculptuur, 

simpelweg omdat goede kunst te goed is om zo makkelijk 

gekwalificeerd te worden als schilderij of sculptuur. 

Gander is een verhalenverteller. Zijn verhalen leunen 

op het vermogen van de kunst de beschouwer uit te 

dagen om actief in dialoog te gaan met het werk. Zijn 

projecten – ‘situaties’ die hij creëert - functioneren zowel in 

tentoonstellingsruimtes als in de openbaarheid, in het gebied 

buiten de kunst waar ze zich moeiteloos voortzetten. De 

context waarin het werk getoond wordt, of van waaruit het 

is ontstaan, wordt in ieder project als het ware uitvergroot 

gepresenteerd en daarmee wordt de rol van de beschouwer 

geactiveerd. De dingen, of liever de elementen die ten 

grondslag liggen aan zijn projecten en die hij ook vaak 

hergebruikt, worden door Gander zo gemanipuleerd dat ze 

tegelijkertijd zowel vertrouwd als wezensvreemd zijn. En het 

is aan de beschouwer om in de wirwar van feit en fictie zijn 

eigen verbanden te leggen en zo het verhaal van Gander als 

het ware zelf af te maken. 

Zo liet Gander, bij wijze van voorbeeld, in de tentoonstellings-

ruimte van Witte de With, in Rotterdam, onder meer een 

project zien onder de titel Your Clumsiness is the Next Man’s 

Stealth, 2005-2006. In het kader van dit werk maakt hij onder 

andere een reconstructie van de kaart van Rotterdam door 

gebruik te maken van verdwenen routes, waarbij hij straten 

herontdekt die in deze grotendeels herbouwde stad verloren 

zijn gegaan, en waarbij hij vergeten archiefdocumenten 

opdiept die getuigen van een snelle en vaak chaotische 

transformatie. Gander legt zo niet alleen de kwetsbaarheid 

van de organische structuur van een stad ten opzichte van de 

rigoureuze rol van de stedelijke economie bloot. Hij appelleert 

vooral aan de (emotionele) verhouding van de beschouwer tot 

de ‘eigen’ stad. Of die stad nu fictie is of realiteit. 

De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het stimuleren 

van jong talent en de uitwisseling van contacten tussen 

kunstenaars van uiteenlopende culturele achtergrond. De jury 

zag zich dit jaar opnieuw gesteld voor de lastige taak om uit 

een reeks interessante kandidaten ‘de beste’ te kiezen. Met 

Ryan Gander als winnaar van de prijs is gekozen voor een 

kunstenaar die internationaal furore maakt en wiens werk 

expansief en verrassend is, ook voor hemzelf want zo zei hij 

ooit: “ Er is tenslotte geen kunstenaar die werk wil maken 

dat hij kan beschrijven of begrijpen. Het werk is toch niet voor 

luie mensen? Luie kijkers kunnen wat mij betreft doorlopen.”
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