Juryrapport Sacha Tanja Penning
Sacha Tanja (1942-2004), oud-hoofdconservator ING Collectie, heeft zich jarenlang
ingespannen voor de promotie en stimulering van hedendaagse figuratieve kunst in
Nederland. In 2005 is ter nagedachtenis aan haar, boegbeeld van de Nederlandse
figuratieve kunst, de Sacha Tanja Penning in het leven geroepen. De penning is
ontworpen door de kunstenaar Guus Hellegers en vormt een jaarlijks terugkerend
eerbetoon aan een kunstenaar, persoon of instantie die zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt op het gebied van de figuratieve kunst in Nederland. De eerste penning is
postuum aan Sacha Tanja toegekend. In 2005 ontving Matthijs Röling de penning, in
2006 Barend Blankert, in 2007 Dirk Scheringa, in 2008 Herman Gordijn, in 2009 won
Diederik Kraaijpoel, in 2010 werd de penning toegekend aan Philip Akkerman en
afgelopen jaar aan Geert Boering. Vandaag wordt de Sacha Tanja Penning voor de
negende achtereenvolgende keer uitgereikt.
De jury is samengesteld door het bestuur van de Stichting Sacha Tanja Penning (Erik
Hermida (Directeur Onderneming en Kunst), Rutger Brandt (Galerie Mokum) en
Annabelle Birnie (Directeur ING Art Management)) en bestaat uit Wim Pijbes
(Directeur Rijksmuseum Amsterdam), Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam)
en Joop van Caldenborgh (Kunstverzamelaar). De secretaris van de jury is Sanne
ten Brink (Senior Conservator ING Art Management).
Het jureren van de Sacha Tanja Penning voor 2012 was voor de jury een genoegen.
Velen die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de figuratieve
kunst in Nederland zijn de revue gepasseerd. Na het bespreken van de verschillende
voordrachten, het opstellen van een shortlist is uiteindelijk unaniem besloten om de
Sacha Tanja Penning 2012 toe te kennen aan de persoon van wie hierna
schetsmatig de biografie en het oordeel van de jury volgt:
De penning wordt dit jaar toegekend aan een kunstenaar, die in 1946 in Eindhoven is
geboren. Na de bonte heiligenbeelden die zij als kind in de kerk tegenkwam stootte
ze op het kleurgeweld van expressionistische schilders als Kruyder en Kokoschka die
zij in het Van Abbemuseum zag. Haar loopbaan begon aan de Academie in Tilburg
waar zij van 1968 tot en met 1970 studeerde. Zij vervolgde haar studie aan de
Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onder leiding van Piet Esser
en Theresia van der Pant werd zij opgeleid tot beeldhouwer en haar studie sloot zij af
met het winnen van de prestigieuze Gouden Prix de Rome.
Het is dit jaar voor het eerst dat de Sacha Tanja Penning niet wordt toegekend
binnen het domein van de schilderkunst, maar de beeldhouwkunst. Het verheugt de
jury bovendien dat de penning kan worden uitgereikt aan een vrouw.
Het oeuvre van deze kunstenaar is een van de meest herkenbare in de
hedendaagse Nederlandse kunst. Haar werk is enerzijds poëtisch en anderzijds
schatplichtig aan de vele bronnen die haar inspireren, antiek en modern.
Geïnspireerd door de klassieke beeldhouwkunst weet zij als geen ander kleur op een
treffende en expressieve manier te gebruiken in haar werk. Zij maakt beelden in alle
soorten materiaal - marmer, gips en brons. Het materiaal onderstreept bij haar de
betekenis van het beeld. In Carrara (Italië) raakt zij in de jaren 80 gefascineerd door
marmer. Deze periode is van grote betekenis geweest voor haar ontwikkeling als
beeldhouwer. Met dit materiaal weet zij als geen ander een nieuwe draai aan een

uiterst traditioneel thema te geven, zoals een buste. Wat de jury zozeer waardeert in
het werk van de winnaar is dat zij het gebied van de Nederlandse beeldhouwkunst
heeft uitgebreid door op vakkundig gebied een grens op te zoeken. Zij heeft een
obsessieve ambachtelijkheid. Met hard materiaal weet zij een jurk of rok uiterst zacht
en tastbaar te verbeelden. Deze kunstenaar weet een oeroud ambacht te
combineren met een groot gehouden compositie. Door de ambachtelijke perfectie én
het opvallende kleurgebruik weet zij de jury te betoveren met haar fijnzinnige, soms
bijna meditatieve beelden. Het leidt tot een uniek, waardevol en soms ook
provocerend oeuvre dat haar heeft gepositioneerd in het hedendaagse kunstveld.
De winnaar van de Sacha Tanja Penning 2012 staat voor een hele generatie
beeldhouwende vrouwelijke kunstenaars. De vrouw speelt een centrale rol in haar
oeuvre. Eigenlijk zijn haar sculpturen zelfportretten, reflecties op wat ze heeft
meegemaakt of graag zou willen ervaren. Haar werk kan gezien worden als een
weerspiegeling van de mogelijkheden die een vrouw in haar leven heeft. Zij probeert
deze mogelijkheden om te zetten in een universeel symbool.
Sculpturen van deze kunstenaar zijn te vinden in vele openbare en particuliere
collecties, zowel in binnen- als in buitenland; waaronder de collectie van Museum
Beelden aan Zee in Scheveningen en de Hannema de Stuersfundatie in Heino. Zeer
recentelijk maakte zij in opdracht van het Rijksmuseum Amsterdam het
afscheidsportret van Ronald de Leeuw. De volgende publicaties over haar werk
werden uitgegeven: Portret en figuur boetseren (1999), Vier beeldhouwsters (1978),
Tableau, Volume 25, Nummer 6 (2004), Portret Prinses Maxima (2006). Eerder won
zij de Gouden Prix de Rome. Onze laureaat was als docent verbonden aan de
Rietveld Academie in Amsterdam.
De winnaar van de Sacha Tanja Penning is van groot belang geweest en is dat nog
steeds voor de waardering van de hedendaagse figuratieve kunst in Nederland.
Deze persoon verdient alle lof voor haar onderscheidendheid, vakkundigheid,
materiaalgebruik en vormvastheid. U weet het waarschijnlijk al…. De Sacha Tanja
Penning wordt dit jaar uitgereikt aan Tony van de Vorst
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