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Op 13 juni 2014 was het 100 jaar geleden dat de Haagse beeldend kunstenaar Jan Roëde 

(1914-2007) werd geboren. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur van de Jan Roëde 

Stichting, de stichting die zijn artistieke nalatenschap beheert, in samenwerking met de 

directie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten dat jaar besloten een jaarlijks 

uit te reiken aanmoedigingsprijs in te stellen voor een afstuderend kunstenaar van de afdeling 

Fine Arts. De prijs is als blijk van erkenning bedoeld om de winnaar te stimuleren zijn of 

haar talenten verder te ontwikkelen. 

De jury voor de Jan Roëde Prijs 2020, bestaande uit Louw van Sinderen, Dick Stapel, Huub 

van Wersch (allen lid van het Stichtingsbestuur) en John Sillevis (oud-hoofdconservator van 

het Kunstmuseum Den Haag), heeft op 9 september 2020 de werkstukken en presentaties 

beoordeeld van de studenten van de afdeling Fine Arts die dit jaar zijn afgestudeerd aan de 

KABK. De jury was zodanig onder de indruk van de kwaliteit, diversiteit en zeggingskracht 

van veel van de tijdens de expositie getoonde projecten, dat zij besloten heeft om in dit 

bijzondere jaar naast de prijs twee “Certificates of Excellence” uit te reiken. Een van deze 

certificaten wordt uitgereikt aan 

Isa van Lier 

Zij ontvangt het “Certificate of Excellence” voor haar installatie “ZEN SUPERMARKET”. 

Isa van Lier heeft in deze installatie kleurrijke schilderingen en keramieke beeldjes samen-

gebracht die getuigen van haar fascinatie voor het zenboeddhisme. Ontsproten aan een 

onbevangen gemoed is een speels, bont geheel ontstaan dat daarnaast ook ingetogen is. Als 

er van de op de Graduation Show geëxposeerde werken één presentatie was waar de jury de 

geest van Jan Roëde – naamgever van de prijs – in terugvond, dan was het wel deze 

overrompelende verzameling van intuïtieve vormen, kleuren en beelden. 

Naast het Certificate of Excellence ontvangt de kunstenaar een geldbedrag van €1000 dat zij 

vrijelijk kan besteden.  

 

 

 

 

 

Huub van Wersch 

voorzitter van de jury 

Den Haag, 13 september 2020 
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Op 13 juni 2014 was het 100 jaar geleden dat de Haagse beeldend kunstenaar Jan Roëde 

(1914-2007) werd geboren. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur van de Jan Roëde 

Stichting, de stichting die zijn artistieke nalatenschap beheert, in samenwerking met de 

directie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten dat jaar besloten een jaarlijks 

uit te reiken aanmoedigingsprijs in te stellen voor een afstuderend kunstenaar van de afdeling 

Fine Arts. De prijs is als blijk van erkenning bedoeld om de winnaar te stimuleren zijn of 

haar talenten verder te ontwikkelen. 

De jury voor de Jan Roëde Prijs 2020, bestaande uit Louw van Sinderen, Dick Stapel, Huub 

van Wersch (allen lid van het Stichtingsbestuur) en John Sillevis (oud-hoofdconservator van 

het Kunstmuseum Den Haag), heeft op 9 september 2020 de werkstukken en presentaties 

beoordeeld van de studenten van de afdeling Fine Arts die dit jaar zijn afgestudeerd aan de 

KABK. De jury was zodanig onder de indruk van de kwaliteit, diversiteit en zeggingskracht 

van veel van de tijdens de expositie getoonde projecten, dat zij besloten heeft om in dit 

bijzondere jaar naast de prijs twee “Certificates of Excellence” uit te reiken. Een van deze 

certificaten wordt uitgereikt aan 

Danny Choi 

Hij ontvangt het “Certificate of Excellence” voor zijn video-presentatie “IS BUSY”. Danny 

Choi heeft met “IS BUSY” een video-installatie gemaakt die pulserend op het ritme van 

indringende beats een fascinerende opeenvolging van beelden en teksten laat zien waarin 

hedendaagse en diep-persoonlijke levensvragen rondkolken. Het perfecte samenspel van 

geluid en beelden, gereflecteerd in een grote plas water onder het projectiescherm, blijft van 

begin tot eind boeien en getuigt naar het oordeel van groot artistiek vakmanschap.  

 

Naast het Certificate of Excellence ontvangt de kunstenaar een geldbedrag van €1000 dat hij 

vrijelijk kan besteden.  

 

 

 

 

 

Huub van Wersch 

voorzitter van de jury 

Den Haag, 13 september 2020 
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