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Amsterdam, 28 juni 2018 

 

 
 

Juryrapport achtste ABN AMRO Kunstprijs  
De jury van de achtste ABN AMRO Kunstprijs kiest met 

Helen Verhoeven voor een kunstenaar die onderhuidse 

emoties en actuele maatschappelijke dilemma’s verbindt 

met klassieke, historische en kunsthistorische 

iconografie.  

In het werk van Verhoeven is niets wat het lijkt. In 

een ogenschijnlijk naïeve, maar nauwgezette schilderstijl 

breekt ze met de regels van plaats, tijd en ruimte, 

waarmee ze lijkt terug te grijpen op een middeleeuws 

idioom waarin alles naast elkaar kan bestaan. Haar 

schilderijen verleiden de toeschouwer door een 

geruststellend herkenbare opbouw, maar bij nadere 

beschouwing zitten ze vol tegenstrijdige boodschappen. 

Scènes waarin daders tegelijk slachtoffer kunnen zijn, 

waarin geweld en intimiteit in elkaars verlengde liggen 

en waarin status en pose maskers zijn voor een 

diepgeworteld isolement.  

 Daarnaast valt Verhoeven de jury op door een 

volstrekt eigen beeldtaal. Ze flirt met kunsthistorische 

tradities en botsende stijlen, schildert virtuoos – soms 

bewust grof en onbeholpen, soms uiterst precies –  en 

beweegt zich vrijelijk heen en weer tussen perspectief, 

close-up en fragmentatie, zonder het geheel uit het oog 

te verliezen. Het geeft haar schilderijen soms een 

cinematografisch karakter: een compilatie van 

tijdsmomenten die een onvoorspelbaar, maar onontkoombaar 

vervolg suggereren. 

Het werk van Verhoeven wordt voorafgegaan door een 

uitgebreid onderzoek naar de meest uiteenlopende bronnen 

zoals beelden uit medische studies, interviews, 

wetenschappelijke archieven en het internet. Zo maakte ze 

in opdracht van de Hoge Raad een monumentaal 

groepsportret, waarvoor ze zich onder meer uitgebreid 

verdiepte in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Het is 

een imposante groep figuren, waarin rechters poseren 

tegenover het volk, tegen een achtergrond vol 

verwijzingen naar Bijbelse, klassieke en historische 

figuren. De pijnlijke momenten waarin het recht niet 

heeft gezegevierd, is Verhoeven daarbij allerminst uit de 

weg gegaan. Bovendien levert ze en passant commentaar op 

de witte en voornamelijk mannelijke samenstelling van het 
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instituut. De jury is onder de indruk van de manier 

waarop Verhoeven zulke onderwerpen uit de huidige 

samenleving vermengt met traditionele manieren van 

representatie, ze van nieuwe betekenis voorziet en 

daarmee het tekort van de mens blootlegt.  

Ook in haar series, zoals die over het moederschap, 

geeft Verhoeven vanuit een persoonlijke blik uiting aan 

verschillende ideeën en tegenstrijdige opvattingen. Deze 

doeken gaan over vrouwelijke schoonheid en het verlies 

van controle over het veranderende lichaam, maar ook over 

de liefde en spanning in menselijke relaties – zoals die 

tussen moeder en kind – die Verhoevens werk zo typeren. 

In Verhoevens meest recente werk, de installatie 

Church I, vloeien technieken als glas in lood, mozaïek, 

schilder- en beeldhouwkunst samen met humanistische 

ideeën in een overdonderend totaalbeeld. Het toont 

volgens de jury de veelzijdigheid en het ongelooflijke 

vakmanschap van Verhoeven, die met dit werk een nieuwe 

manier heeft gevonden om de toeschouwer haar fascinerende 

en caleidoscopische wereldbeeld binnen te trekken. 

De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het stimuleren 

van talent in Nederland. De kwaliteit en de eigenheid van 

het werk zijn daarbij leidende criteria. Helen Verhoeven 

overtuigde in belangrijke tentoonstellingen in Nederland 

en het buitenland, maar is minder bekend bij een breed 

Nederlands publiek. Haar intrigerende en eigenzinnige 

oeuvre is rijk en verrassend, toont steeds nieuwe en 

onverwachte ontwikkelingen. De jury vindt Verhoeven een 

bijzonder talentvolle kunstenaar, die traditie en 

actualiteit samenbrengt in een beeldtaal die uniek is 

voor haar generatie. De jury is verheugd Helen Verhoeven 

de ABN AMRO Kunstprijs 2018 toe te kennen. 

 

 


