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JURY RAPPORT BEST OF GRADUATES 2020

De winnaar van de RM Young Blood Award 2020 is dit jaar Narges 
Mohammadi (KABK, Den Haag). Tijdens een covid-proof prijs-
uitreiking maakte Barbara Bos, directeur Tentoonstelling van 
Museum Voorlinden, de winnaar bekend. Met het winnen van de 
RM Young Blood Award wordt Mohammadi’s werk opgenomen in 
de vaste collectie van Museum Voorlinden.

“Zeker in een tijd waarin contrasten veel zichtbaarder en tast-
baarder worden, weet Narges Mohammadi mensen met elkaar te 
verbinden door middel van haar autobiografische werk. Haar werk 
raakt de kijker direct omdat het de menselijke essentie benadrukt, 
ten goede of ten kwade.”

 -  Barbara Forest | Hoofdtentoonstellingen in 
Museum Voorlinden

Narges Mohammadi is een kunstenaar, curator en DJ geves-
tigd in Den Haag. Zij studeerde in 2018 af met een BA Moderne 
en Hedendaagse Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Utrecht en voltooide een BA Beeldende Kunst aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar artistieke 
praktijk komt voort uit een plaats van tussenpersonen - een ruimte 
ingebed in afzonderlijke culturele verhalen.

In haar artistieke praktijk maakt zij werken waarin zij verloren her-
inneringen verwerkt, die ze vertaalt naar fascinerende installaties 
en sculpturen. Haar werken worden gekenmerkt door een spel van 
aroma’s, kleuren, symbolen en verweven erfgoed van verschillen-
de culturen. Door eenvoudige en breed toegankelijke materialen 
te gebruiken in ogenschijnlijk verouderde sferen, kunnen verschil-
lende vormen van thuis samenkomen.

“Wij zijn de Ron Mandos Young Blood Foundation zeer dankbaar 
voor het schenken van het winnende kunstwerk aan de collectie 
van Museum Voorlinden. Het werk van Narges Mohammadi is een 
mooie aanvulling op onze collectie. “

 -  Suzanne Swarts | Directeur van het Voorlinden Museum

 

 


