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Algemeen
De jury was onder de indruk van het eindexamenwerk van de vijf voorgedragen talenten. Bij zijn beoordeling
heeft de jury eerder werk van de genomineerden meegewogen en zich een beeld gevormd van de visie van
de kunstenaar in relatie tot zijn werk en ambities. De jury van de HKU prijs Gemeente Utrecht 2016 heeft het
als een voorrecht beschouwd het werk van deze jonge getalenteerde kunstenaars te mogen ervaren en
1
beoordelen.

De 5 genomineerden (in alfabetische volgorde)
Despina Charitonidi (HKU Beeldende Kunst)
Het eindexamenwerk van Despina Charitonidi toonde zich als een accumulatie van eerdere werken, doch
ook als een distillaat van haar verfijnde, empatische en onderzoekende wijze van studeren. Het
kunstacademie-onderwijs vloeit in een eindexamenjaar samen in een amalgaam van ideeën en uitvoeringen,
waarbij het later voor de student altijd af te wachten is of de begeleiding en de collectieve kracht van een
klas bestendigd worden op de ingeslagen weg. Charitonidi heeft de juiste weg reeds tijdens haar studie
gevonden. In installaties en beklijvende beelden, al dan niet performatief van aard.
Zij bouwt ervaringsruimtes, in dit geval een zonovergoten Mental Space, met welhaast minieme
toevoegingen waarin de toeschouwer naar een portaal met een onbekende geschiedenis wordt geleid.
Brokstukken van een betonnen matras, een pauwenveer met stof, haar in een enveloppe, een omgekeerde
Atlas en de tedere interactie met een kinder-loopeendje…
Een wonderlijke en misschien naïeve wereld, die toch volop historie, mythevorming en schoonheid ademt.
Met beperkte middelen weet Charitonidi een intieme, onbestaande werkelijkheid te bouwen. Haar bronnen
variëren van Arte Povera tot de conceptuele beeldhouwkunst, maar door de diep-persoonlijke benadering is
het tegelijkertijd hedendaags en tijdloos.
Koen de Groot (HKU Muziek en Technologie)
De jury ziet in componist en audiokunstenaar Koen de Groot een grote belofte. Met name omdat hij op alle
punten langs de route die tot een kunstwerk kan leiden aantoont over evidente intelligentie, smaak en inzicht
te beschikken - met daarbij vooral een kien oor voor het klinkend resultaat. Dat laatste is niet zo
vanzelfsprekend als het lijkt, want De Groot begeeft zich in dit stadium van zijn studie in een richting die zijn
oorsprong (onder meer) vindt in stromingen zoals Zero en Fluxus uit de vroege jaren zestig, waarbij het
concept vaak dusdanig op de voorgrond stond dat het artistieke eindstation niet altijd esthetisch even
relevant werd geacht. Dat is niet het geval bij De Groot, en wellicht is dat de winst van het vandaag de dag
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In de bijlage bij dit juryrapport stellen de genomineerden zich voor en geven zij een toelichting op het
eindexamenwerk.
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teruggrijpen op historische stromingen: het denken erover heeft niet stilgestaan, en behalve het willen
bereiken van effecten als "ontregelen", "aan het denken zetten" (al dan niet op het veelbezongen verkeerde
been) en andere verhoopte doelen van de kunstenaar, is het ook steeds vaker de wens van de jongere
generaties om die effecten ook te bereiken via esthetisch rijkere middelen.
De oudere, analoge elektronische bronnen en stuurapparaten die De Groot daarbij aanwendt worden
ingezet volgens een denkwijze die alleen maar de vrucht kan zijn van het sindsdien ontstane arsenaal aan
digitale productiemiddelen. Daardoor ontstaat een nieuwe mogelijkheid om de hoge abstractiegraad, die de
niet-commerciële elektronische muziek nu eenmaal inherent met zich meeneemt, om te buigen naar een
speels en vrolijk klinkend resultaat, ondersteund door een gelijkwaardige uiterlijke en visuele vormgeving
van die retro apparatuur. In zijn output zie je De Groots belangrijkste niet-kunstzinnige inspiratiebronnen ook
duidelijk terug: enerzijds zijn al op jonge leeftijd ontstane fascinatie voor de natuur en haar organische
patronen en structuren, en anderzijds die voor de wiskunde en haar meer getalsmatige logica. Wat
kenmerkend is voor een talent als dat van hem is dat die twee haast tegengestelde krachten beide geheel
vanzelfsprekend tot uitdrukking komen in zijn muziek, of de output nu strikt elektronisch, instrumentaal of
vocaal is. De jury denkt dat De Groot het potentieel heeft om in de toekomst een artistiek baken te vormen
voor zijn generatie.
Yiling Hung (HKU Theater)
De analyse van Yiling Hung is tegelijkertijd een kunsthistorische interpretatie en een theatrale performance.
Daarmee koppelt zij didactische kwaliteiten aan gepassioneerde nieuwsgierigheid. Haar werkwijze is die van
de stapsgewijze onderzoeker die zijn zelf geformuleerd theoretisch model visualiseert. Hung creëert een
performance waarbij de bezoeker in zijn comfort zone blijft en met een koffie in de hand kennis en ervaring
opdoet. De installatie van diverse raamwerken is een omzetting van de geschiedenis van performances in
materialiteit. De lijnen en vlakken activeren de ruimte. De jury vond het opvallend dat zij haar analyse weet
om te zetten in een ervaring, waarbij andere toeschouwers zich afvragen in wat voor performance de
deelnemers zijn beland. De kunstimmanente performance van Hung tekent de kwaliteit en de diepgang van
de Masteropleiding HKU Theater.
Charlotte Mulder (HKU Design)
Het eindexamenwerk van Charlotte Mulder heeft de schijn van een opengevouwen thesis, maar herbergt bij
nader inzien een boeiend chronologisch parcours voor het publiek. Het toont zich in een nadrukkelijk fysieke
opstelling, die de toeschouwer (letterlijk stap voor stap) meeneemt in de complexe betekenis van erfgoed, in
dit geval een steenfabriek in Arnhem. Naast haar materiaalnauwkeurigheid, onderzoeksgeest en
volledigheid, neemt Mulder ons ook mee in de poëtica van een verbeelding van het zuigende geluid van klei,
en in de doorwrochte tactiliteit van de maquettes.
Het onderzoek en de uitkomst daarvan geven waarde aan vervallen – of vergeten architectuur, en geeft stof
tot denken over het conserveren en gedenken van (weinig spectaculaire) gebouwen, die toch veel kunnen
vertellen over geschiedenis, sociologie en de inventiviteit van oude technieken. Ze raakt hiermee de Genius
Loci - de geest van een site - in het hart en vertolkt daarmee de gevoeligheid die noodzakelijk is voor het
behoud van (niet voor de hand liggend) industrieel erfgoed. Een mentale architectuur die via diagnose en
“vivisectie” waardevol wordt door het creatief inzoomen op details. Zo verkrijgt het geheel, mede door de
passende displays, een nieuwe belevenis, en wordt tot een ode, een on-afgesloten geschiedenis.
Lisa Plokker (HKU Games en Interactie)
De inzending van Lisa Plokker verraste de jury. Haar kennis, stijlverwijzingen en woordgebruik over
kunstgeschiedenis spelen met de geijkte definities van H.W. Janson en Ernst Gombrich. Haar specialisatie,
die van ‘concept art’, leidt tot een nieuw begrip over de positie waarin de HKU-student in 2016 staat. Als
onderdeel van een keten makers, als radar in een systematiek die moet leiden tot een creatief en
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aantrekkelijk nieuw spel, is Plokker een schoolvoorbeeld van de nieuwe generatie HKU-verlaters. Juist
daarin schuilt de kwaliteit van dit jonge vak ‘concept art’.
Plokker heeft het talent om een eigen wereld te creëren met behulp van schilderkunstige beelden. In haar
werkwijze maakt ze gebruik van illustratietechnieken, waarbij ze niet animeert maar tekent, assembleert en
monteert. Daarnaast maakt ze veelvuldig gebruik van allerlei nieuwe digitale vaardigheden. De droomwereld
die ze oproept moet anderen inspireren in de aanzet van een game. Haar artistieke kwaliteit zet ze in om op
verschillende niveaus te communiceren met de andere makers van een game. De jury ziet een getalenteerd
en gepassioneerd kunstenaar in een vakgebied dat vol in ontwikkeling is.

De winnaar HKU prijs Gemeente Utrecht 2016
Kunstenaarskracht die betekenis en schoonheid blaast in de huid van waardeloos materiaal. Een geste,
suggestief en vastberaden. In een dwingend parcours, waarin de toeschouwer toch, in een veelheid aan
associaties en dialectiek, eindeloos kan verdwalen in inhoud en vorm. Hier klinkt de fluisterende doch ferme
stem van een ware kunstenaar.
Met buitengewoon veel plezier kent de jury de HKU prijs Gemeente Utrecht 2016 toe aan:
Despina Charitonidi

Eervolle vermelding
De jury wenst uitdrukkelijk een eervolle vermelding toe te kennen aan Koen de Groot. Het juryrapport
verhaalt reeds voldoende over zijn merites, doch de jury hecht er aan De Groots onderzoekende geest te
belonen. Het contextuele spel tussen digitale, analoge en natuurlijke bronnen maakt zijn eindexamenwerk tot
een indringende ervaring voor de toeschouwer.
Naast geluid, muziek en vertoon van technische vaardigheid levert dit beeldende kunst in al zijn volheid op;
een ervaring is immers sterker dan een beeld.

BIJLAGE
Introductie van de genomineerde studenten
De vijf genomineerden voor de HKU prijs Gemeente Utrecht 2016 staan hieronder vermeld. De studenten stellen
zich voor en geven een korte samenvatting over de gemaakte afstudeerwerken in maximaal 100 woorden.
HKU Beeldende Kunst
Directeur: Sigrid van Willigen
Nominatie: Despina Charitonidi (25 jaar)
Flirting with sculpture and performance, I presented an allegory of Despina City, known for its dual perception of
its materiality, in an attempt to capture the essence of a journey. This time the performance was left to the
audience. A walking stick was introduced to the viewer, to motivate their travel in the city. In the yellow space there
was an Atlas turned upside down, a baby mattress made of concrete, broken looking like rocks. A package of long
hair, as a confirmation of time passing and a peacock feather laying humble on the floor. As I learned during my
stay abroad, the journey is not about your destination but about the things you encounter while living it.
HKU Muziek en Technologie
Directeur: Rens Machielse
Student: Koen de Groot (24 jaar)
Er zijn drie elementen die ik graag doorvoer in mijn werken. Het toepassen van elementen uit andere culturen,
mensen bewust laten worden van hun omgeving en het verklanken van de natuur of natuurlijke processen. In mijn
afstudeerjaar hebben de laatste twee geresulteerd in een onderzoek naar neerslag. Uit dit onderzoek zijn een
aantal werken voortkomen, waarvan ik er een heb uitgewerkt. Mijn werk, Technology Imitates Nature I: rainfall,
bestaat uit oude equalizers. De equalizers vormen samen met relais en andere elektronische componenten de
ingrediënten voor mijn artificiële regen. Verspreid in een trappenhuis gaan zij een relatie aan met de omgeving.
HKU Theater
Directeur: Leo Capel
Student: Yiling Hung (28 jaar)
Khôra means a changing status according to Prato. I give a performative lecture of my research to the visitors. On
the white stands with frames are some elements taken out from my research. The transparent screens attached
on frames are my “white-board” that I write things on them for explanation and at the same time, space is slowly
built by white ropes which are connected with stands and the big map of my research. This project is building a
space of my research, this space won’t be the same if I present it next time, and it is Khôra.
HKU Design
Directeur: Marinda Verhoeven
Student: Charlotte Mulder (24 jaar)
Als vormgever en vindingrijk onderzoeker van de architectonische ruimte heb ik een (voor)liefde voor wat ik
“industriële braakliggende stadsaanzichten” noem. In ieder voormalig industrieel gebied zie ik een uniek verhaal.
Door de historie van deze gebieden te onderzoeken ben ik in staat het verhaal ervan te vertellen en dit te
visualiseren. In mijn afstudeerproject heb ik laten zien hoe je op een beeldende poëtische manier een analyse kan
maken van een ontwerpvraagstuk. Ik heb deze methode toegepast op een braakliggend terrein in Arnhem, een
voormalige steenfabriek. Door middel van modellen en maquettes geef ik achtereenvolgens de Genius loci, het
gebruik, de essentie, de fenomenologie en de zintuigen van de locatie weer. Uit dit onderzoek volgt een ingreep
op de locatie.
HKU Games en Interactie
Directeur: Viktor Wijnen
Nominatie: Lisa Plokker (23 jaar)
Lisa Plokker is een concept artist die droomachtige omgevingen en personages voor games creëert. Met deze
digitale schilderijen vertelt ze een verhaal en geeft ze de toeschouwer een blik in een andere wereld.
Lisa's doel is om altijd te blijven leren en zoeken naar nieuwe ervaringen en werkmethoden, zodat ze blijft groeien
als artist en kunst kan maken die ook anderen kan inspireren.

