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ROMEE VAN OERS IS WINNAAR VAN HERMINE VAN BERS BEELDENDE KUNSTPRIJS 2020 
De winnaar van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2020 is bekend: Romee van Oers. 
Deze prijs is bestemd voor een talentvolle kunstenaar die een directe relatie heeft met de stad Leiden en jonger is 
dan 36 jaar.  
 
Op 25 september ontving Romee van Oers de bij de prijs behorende bronzen penning uit handen van de wethouder 
Yvonne van Delft. 
De presentatie van het werk van alle genomineerden is nog tot en met zondag 1 november a.s. in Museum De 
Lakenhal te zien. 
 
Over het werk van de winnaar oordeelde de jury in haar rapport:  
 

“Romee van Oers balanceert met haar werk op fascinerende wijze tussen intuïtie en concept, tussen het materiële en 

immateriële, tussen tradition-painting en conceptual-painting. 
Het is spannend om te zien hoe gewone voorwerpen een cruciale rol spelen en tegelijkertijd tot krachtige abstracties 
leiden. De schilderijen bezitten onderling een mooie samenhang . De wijze van maken valt samen met fysieke 
beweging.   
Met haar subtiel en krachtig werk is Romee van Oers op een virtuoze en vernieuwende wijze met schilderen bezig. Dit 
maakt benieuwd naar de verdere ontwikkelingen in haar oeuvre.” 
 
 
VAKJURY 
De vakjury van de zevende editie in Leiden bestaat uit Alexandra Hunts (prijswinnaar in 2018), Sandrine van Noort 
(Hoofd Kunstzaken LUMC), Nicole Roepers (conservator actuele kunst Museum De Lakenhal), Rob Schouten (beeldend 
kunstenaar en hoofd toelatingen, werving en selectie AKV|St.Joost ’s-Hertogenbosch en Breda) en Pim Voorneman 
(beeldend kunstenaar en docent KABK Den Haag). 
 
De jury koos de winnaar op basis van bestaand werk en van de presentatie van het werk van de drie genomineerde 
kunstenaars die momenteel in Museum De Lakenhal te zien is.  
 
 
HERMINE VAN BERS BEELDENDE KUNSTPRIJS  
De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs is bestemd voor een talentvolle kunstenaar die een directe relatie heeft 
met de stad Leiden en jonger is dan 36 jaar. De kunstprijs wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings in Leiden en in 
Maastricht, en bestaat uit een bedrag van 2500 euro en een penning, ontworpen door Lucie Leene.  
Hermine van Bers (1927-2006) is geboren in Maastricht. Later woonde en werkte zij in Leiden. De dertiende editie van 
de kunstprijs vond in Leiden plaats. 

 

 

  
 
 



 
 

 
Voor meer informatie: 
 

www.herminevanbersstichting.nl info@herminevanbersstichting.nl 
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