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Juryverslag Longlist AanZet!prijs 2011 
 
Genomineerden 2011-2012: 
Sarah Bijlsma, Arnhem 
Alina Eras, Arnhem 
Yvonne Hulst, Zwolle 
Jan Mensen, Enschede 
Lennart Lahuis, Zwolle 
Johannes Langkamp, Enschede 
Sebastiaan Cornelis van Leeuwen van Daalen, Enschede 
Christiaan Schuinder, Zwolle 
 
Jury: 
Deze longlist werd samengesteld door juryleden Laurie Cluitmans en Sarah van 
Sonsbeeck i.s.m. Sander Breure & Witte van Hulzen 
 
De volledige jury van AanZet! 2011 – 2012 bestaat uit Laurie Cluitmans, Sarah van 
Sonsbeeck en Berend Strik. Voor de shortlist selectie zullen hier twee Duitse juryleden 
aan worden toegevoegd.  
 
Het was dit jaar met name de kwaliteit van de multimediale installaties van de 
afstuderende kunstenaars die de juryleden unaniem opvielen. De geselecteerde 
kunstenaars kwamen los van het gebruik van een enkel medium en creëerden een 
geheel eigen omgeving. Dit wordt dan ook gereflecteerd in de uiteindelijke keuze 
van de jury.  
 
Sarah Bijlsma (Arnhem):  
 
In haar drie-kanaals video installatie ‘Mandarijn’ brengt Sarah Bijlsma twee mannen, 
twee verhaallijnen, samen: een boer uit Friesland die na acht zonen eindelijk een 
dochtertje verwacht en een vrijgezelle man uit het Chinese Shenzen die elk moment 
zijn levenspartner verwacht te vinden. De roze koeienmelk is het eerste voorteken 
dat de Friese boer nu eindelijk een meisje kan verwachten. Meisjes zijn veel 
makkelijker, klieren minder en kunnen ook beter leren, vertelt hij: ‘Want zo zijn 
meisjes’. Ondertussen zien we de Chinese vrijgezel die volgens zijn vader te veel 
werkt en daardoor nog steeds geen vrouw heeft gevonden. Zijn ouders hebben een 
date voor hem geregeld. Hij zal goed voor haar zijn; hij zal haar overspoelen met 
cadeaus; de deur voor haar open houden en complimentjes geven: ‘Want dat vinden 
vrouwen fijn’. Beide mannen projecteren hun verwachtingen en verlangens op de 
komst van deze vrouw, die nog niet bestaat en wellicht nooit zal bestaan. ‘Haar’ 
komst wordt door beiden geïdealiseerd en op een stereotyperende wijze besproken, 
‘zij’ zal hun verlossing zijn. Hoewel Bijlsma het gebruik van drie kanalen voor haar 
video installatie niet volledig weet te verantwoorden, noch gebruik maakt van de 
mogelijkheden ervan, getuigt haar werk van een zekere culturele gevoeligheid en 
een sterke regie van de twee amateur-acteurs die het documentaireachtige karakter 
overtuigend dragen.  
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Aline Eras (Arnhem):  
Op twee wanden tegenover elkaar toont Aline Eras delicate, bijna klassieke, grijze 
potloodtekeningen. Aan de ene wand staat een breed kader aan observaties 
centraal, soms neutraal en objectief ogend; soms juist psychologisch en haast 
vervreemdend. In ‘Waanbeeld’ bijvoorbeeld, een ovale tekening, toont Eras een 
duister, negentiende-eeuws aandoend interieur, waar een goudvis in oranje afsteekt 
tegen de meubels en achtergrond in grijstinten. Een toon die terugkeert in meerdere 
tekeningen: figuren die opgaan in hun mistige omgeving, gezichten die vervaagd zijn 
en hoofden die versmelten met kinderkopjes op straat. Deze atmosferische en 
psychologische tekeningen hangen naast de meer droge tekeningen van een 
aardappel, een contactdoos met vlieg of de uiteenlopende stadia van de cocon van 
een vlinder. Alsof Eras haar eigen classificaties van het alledaagse leven probeert te 
geven, bewegend tussen biologie en surrealisme.  
Op de andere wand toont Eras een verzameling van 63 achterhoofden, die zij over 
een langere periode verzamelde, de mens observerend en als het ware gelijk 
makend door eenzelfde benaderingswijze en precieze uitwerking.  
Hoewel elke tekening een duidelijke verfijning draagt, is het niet altijd duidelijk wat 
Eras met deze verzamelingen wil bereiken en hoe deze zich onderling verhouden. 
Hoe dan ook getuigt Eras met haar presentatie van een sterke beheersing van de 
tekenkunst die het ambacht overstijgt. 
 
Yvonne Hulst (Zwolle):  
Op de bovenste verdieping in Zwolle toonde Yvonne Hulst een installatie die direct 
overtuigde in zijn eenvoud en helderheid. Door een smalle, horizontale opening in 
de wand, schijnt het felle licht van een beamer dat het beeld van twee wachtende 
personen, met hun rug naar de toeschouwer toe, projecteert. Alsof de mensen in de 
video naar hun eigen oorsprong staren. Het installatiemateriaal wordt hier als een 
sculpturaal element opgenomen in het geheel. Als toeschouwer nemen we de 
houding aan van de wachtende mensen in de video, een verdubbeling vindt plaats 
en gehypnotiseerd door de ‘beamer-zon’ lijkt de tijd een kort moment stil te staan. 
In een ander werk dat Hulst in Zwolle toonde, keert de wachtende persoon terug. 
Het beeld van een man, een lokale ‘bekende’, die zijn dagen slijt bij een bushokje, 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, wordt geprojecteerd op een glazenbak 
gevuld met zand. Als een zandloper loopt de bak langzaam leeg, een hoopje op de 
vloer achterlatend. Met dat het zand wegloopt, verdwijnt het beeld van de man. In 
plaats van een bewegend videobeeld, brengt Hulst hier de installatie zelf in 
beweging. In het derde werk dat Hulst toont ontbreken deze heldere combinaties, 
en filmt Hulst een zwervende vrouw in Kroatië die een afvalbak uitpluist. De 
registratie is hier echter wat te rechtlijnig en gebaseerd op een romantisering van 
een manier van leven, waarbij de kunstenaar zelf te veel op een afstand blijft. Hulst’s 
installaties brengen daarentegen het verstilde moment op overtuigende wijze samen 
met haar onderzoek naar bewegend beeld in een tentoonstellingscontext. 
 
Jan Mensen (Enschede): 
Op een speelse en virtuoze manier presenteerde Jan Mensen een mediumkritische 
multimediale omgeving. In zijn, zoals Mensen het zelf noemt, videototems: op elkaar 
gestapelde videoschermen, toont hij de afzonderlijke introductiefilmpjes van 
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beroemde Hollywood filmbedrijven. Hier verschijnt de brullende leeuw van Metro 
Goldwyn Myer bijvoorbeeld, gefragmenteerd en in blokjes op het scherm. Alsof het 
beeld via een slechte internetverbinding wordt bekeken.  
Andere beeldschermen tonen uiteenlopende foutmeldingen die elke 
internetgebruiker wel eens tegen is gekomen: ‘Sorry. This video does not exist’, 
‘Media offline’  of ‘The page cannot be displayed’. Waarschuwingen die doorgaans 
irritaties oproepen, maar bij elkaar gebracht een haast nostalgisch beeld oproepen 
van een eigentijds medium. Mensen legt het falen vast van een techniek die telkens 
voortschrijdt en zichzelf continu ‘update’. Naast de foutmeldingen toont Mensen op 
nonchalant verspreide diaframes stills van zogenaamde ‘youtube klassiekers’. Vaak 
kunnen ze aan het enkele beeld al direct worden herkend. Door de vertaling naar het 
dia frame verleent Mensen een naleven aan de ‘eendagsvliegen’ van youtube. 
Hoewel Mensen specifiek de internetgebruiker aanspreekt, gaat zijn werk verder dan 
dat van een hip archief. Hij weet op een mooie manier een haast melancholisch 
verlangen naar vervlogen tijden te combineren met een ‘academische’ media kritiek. 
Met een sterk gevoel voor ‘time-based-art’ weet Mensen door zijn vertalingen  en 
bewerkingen van deze beelden in andere media zijn archief van falen in een breder 
perspectief te plaatsen. Het is de vraag hoe Mensen zijn verzameling zal ontwikkelen 
en welke nieuwe draai hij hier aan zal geven. 
 
Lennart Lahuis (Zwolle) 
Lennart Lahuis laat in zijn eindpresentatie in Zwolle de beeldhouwkunst moeiteloos 
versmelten met de schilderkunst. Schilderijen op papier en karton staan gevouwen 
en op een sokkel rechtop in de ruimte, in een lichtbak tegen de wand geplaatst of 
verbogen als het negatief van een sculptuur. Verfrommelde geschilderde met 
teksten, zoals ‘The matchbox that can’t be crushed’ zijn in een zwarte lijst ingelijst en 
doen denken aan een magietruc of handleiding. Een fel oranje, minimalistisch 
aandoende sculptuur, ondersteund door twee stoelen speelt met het functionalisme 
in de modernistische vormgeving. Lahuis toont een ambitieus en divers schouwspel 
aan verschillende benaderingen van o.a. de schilder- en beeldhouwkunst. Die 
diversiteit is aan de ene kant zijn kracht, maar aan de andere kant een gevaar waarin 
de kunstenaar te veel in een keer wil laten zien. De jury prijst de productie van de 
kunstenaar waar een grote creatieve energie uit spreekt.  
 
Johannes Langkamp (Enschede):  
Onder het mom ‘everydayonevideo’ maakte Johannes Langkamp een maand lang 
elke dag een video, die hij in Enschede op drie schermen achtereenvolgens toonde. 
Langkamp die boven een doos hangt en langzaam een ballon opblaast, totdat de 
doos geheel gevuld is en de ballon weer wordt losgelaten en ongecoördineerd 
wegvliegt. Langkamp die met een camera op en neer beweegt tussen twee tv-
schermen tijdens een tenniswedstrijd, waarmee hij het ene scherm met het andere 
laat tennissen. Een glazen letter A die uit een gebouw naar beneden valt en in 1000 
stukken breekt.  
Wisselend van eenvoudige registraties, gedachte experimenten tot visuele grapjes, 
weet Langkamp een zekere creatieve stroom op te roepen. Toch is de kwaliteit van 
de video’s wisselend en sluit de presentatie niet aan bij het idee van een 
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videodagboek, waarbij het onduidelijk blijft hoeveel video’s er te zien zijn of waarom 
hij meerdere video’s tegelijkertijd toont.  
Naast dit experiment toont Langkamp een meer klassieke serie werken, waarin hij 
zich bezig houdt met optische illusie. Een kubus met ingevallen hoek wordt 
bijvoorbeeld gecomplementeerd door het licht dat eruit komt, dit zodoende weer 
aanvullend tot een perfecte kubus. Een vervormde figuur op de wand die door de 
lens van de camera  een perfect vierkant wordt. Het zijn deze speelse experimenten 
die Langkamp’s werken bij elkaar brengt en in al hun eenvoud tot een serie van 
mooie vondsten maakt. 
 
 
Sebastiaan Cornelis van Leeuwen van Daalen (Enschede: 
Door de ruimte van Sebastiaan Cornelis van Leeuwen van Daalen in Enschede 
waaide een exotisch briesje, compleet met palmen en een sferische verlichting. 
Hoewel hij met zijn afzonderlijke kleinere installaties een tropische sfeer oproept, 
bestaan de werken veelal uit goedkope restmaterialen en afval. Met name de blikjes, 
in felle uiteenlopende kleuren gespoten, vormden een terugkerend element. In een 
kartonnen doos bijvoorbeeld, plaatste hij een boeddha gezeten op piepschuim 
vlokken tegen de achtergrond van een piramide van blikjes, als een speelse 
referentie naar Nam June Paik. Een lampje laat de boeddha schijnen. Ergens anders 
zijn de blikjes in een constellatie gefotografeerd, zwevend door een tropisch woud. 
Op een andere muur toont Van Leeuwen van Daalen een houten tweedimensionale 
palm die een in eerste instantie levensechte schaduw op de muur werpt. Onder de 
titel ‘I want my work to have the visual qualities of a hamburger commercial’ speelt 
Van Leeuwen van Daalen met consumentengedrag en popcultuur. Zijn kritiek op de 
consumptiemaatschappij blijft echter aan de oppervlakte door het inzetten van 
elementen die reeds zijn opgenomen in een geschiedenis van maatschappij kritiek. 
De kracht van de installatie van Van Leeuwen van Daalen ligt in zijn theatraliteit en 
presentatie. Met eenvoudige middelen weet hij op een soms kitscherige, soms 
humoristische wijze een geheel eigen sfeer te creëren  
 
 
Christiaan Schuinder (Zwolle) 
In Zwolle vulde Christiaan Schuinder de ruimte met sculpturen. Een enorm object in 
wit gips steunt op enkele houten poten. Het object is verdeeld in hoekige vlakken die 
glad zijn. Door de houten constructie onder het object wordt het van de grond getild 
en krijgt het iets lichtvoetigs. Hiernaast rusten drie kleinere sculpturen, in wit, blauw 
en grijs, op zacht materiaal tegen de muur, als grafstenen die in de werkplaats staan 
te wachten. De abstracte, hoekige vormen roepen uiteenlopende associaties op: het 
zijn maskers, maar zonder gezicht; het zijn grafstenen, zonder opschrift.  
De ruimte lijkt zo nu en dan overbelast met beelden, en zelfs wat onsamenhangend 
over te komen. Toch weet Schuinder met verwachtingen te spelen, waarin hij de 
materiële tegenstellingen opzoekt. Wat dat betreft is Schuinder een klassieke 
beeldhouwer.  
 

 

 


