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Genomineerden Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018 bekend  
 
De tweede jureringsronde van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018 
heeft plaatsgevonden. De genomineerden zijn bekend. De volgende kunstenaars zijn 
genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018:  
 

Juliaan Andeweg, Cian-Yu Bai, Esteban Cabeza de Baca, Inez de Brauw, Afra 
Eisma, Sam Hersbach, Rosa Johanna, Naomi Mitsuko Makkelie, Neo Matloga, 
Wouter Paijmans, Raquel van Haver, Erik-Jan van der Schuur, Ricardo van Eyk, 
Sander van Noort, Daniel van Straalen 
 
De Koninklijke Prijs, die in 1871 door Willem III werd ingesteld als Koninklijke 
Subsidie, is bedoeld om jong talent op het gebied van schilderkunst te stimuleren.  
Het karakter van stimuleringsprijs staat voorop. Om toch meer aandacht te genereren 
voor de winnende kunstenaars is met ingang van het jaar 2018 het aantal winnaars 
aangepast van vier naar drie kunstenaars en is het prijzengeld verhoogd van 6.500 
naar 9.000,- euro per winnaar. 
 
Het aantal genomineerde kunstenaars die deelnemen aan de tentoonstelling is 
aangepast van twintig naar twaalf. De genomineerde kunstenaars die deelnemen aan 
de tentoonstelling tonen elk twee werken, in plaats van één zoals tot nu toe 
gebruikelijk is. De drie winnaars tonen drie werken. Van oudsher geldt bij 
schilderkunst namelijk het adagium: kijken is vergelijken. Op deze manier komen de 
afzonderlijke artistieke uitgangspunten van de kunstenaars en de wijze waarop zij 
daaraan gestalte geven beter bij het publiek en de kunstwereld over het voetlicht.    
 
De jury van de Koninklijke Prijs bestaat dit jaar uit: Brian Elstak, Gijs Frieling, Hans 
den Hartog Jager, Nanda Janssen, Iris Kensmil, Marc Mulders, Paula van den Bosch 
(voorzitter).  
 
Op vrijdagmiddag 5 oktober 2018 zal de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 
uitgereikt worden door Z.M. de Koning in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Uit de lijst 
van genomineerden zullen dit jaar 3 winnaars bekend gemaakt worden. 
 
De tentoonstelling is geopend voor publiek van 6 oktober t/m 11 november 2018. 
#koninklijkeprijs #paleisamsterdam #koninklijkhuis 
www.koninklijkeprijs.nl / www.paleisamsterdam.nl  

http://www.koninklijkeprijs.nl/
http://www.paleisamsterdam.nl/

