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Værket Allegro af Ahmad Siyar Qasimi påkalder sig opmærksomhed i Palmehaven Hotel d’Angleterre. 

Foto: Kim Roslyng 

 

 

Stor dansk kunstpris til maleren Ahmad Siyar Qasimi 
Remmen Fondens Kunstpris går i 2021 til den danskafghanske billedkunstner 

Ahmad Siyar Qasimi. Prisen på 100.000 kr overrækkes ved en højtidelighed 

på Hotel d’Angleterre i København torsdag 30. september. 

 

 



Fem talentfulde, yngre danske billedkunstnere er i år nomineret til Remmen Fondens 

Kunstpris. Nu offentliggøres årets vinder; den 35-årige maler Ahmad Siyar Qasimi modtager 

prisen og den ledsagende sum på 100.000 kr. 

 

Qasimi, der bor og arbejder i København, er født i Kabul i 1986. Qasimi søgte ind på Det 

Kongelige Danske Kunstakademi, mens han stadig gik i gymnasiet - og blev optaget i sit 

første forsøg. Han arbejder i dag især med maleriet; med de allegorier, som kunsthistorien 

rummer mange eksempler på - og er optaget af den langsommelighed og u-

reproducerbarhed, som maleriet inkluderer. 

 

Ved prisoverrækkelsen bliver Kunstprisen til Qasimi begrundet med ordene: 

 

“I de sidste årtier har maleriet som kunstform mod alle spådomme vundet stor udbredelse - 

også blandt yngre kunstnere. Især figurative malerier - ofte med narrative og allegoriske 

elementer - og med henvisninger til det politiske, private og symbolske har de senere år 

markeret sig”, siger Mette Remmen og fortsætter:  

 

“Dette års prismodtager indskriver sig i denne tradition, med figurative tableauer, der i et 

helt særegen socialpoetisk billedsprog - næsten som ‘breaking news’ - fremstiller 

menneskets vilkår. Ved sin maleriske teknik, en slags pointilisme giver han motiverne et 

sært drømmeagtigt surreelt udtryk, der forvandler breaking news til et alment poetisk 

udtryk; det er mennesket til enhver tid. Remmen Fondens Kunstpris på 100.000 kr går til 

Ahmed Siyan Qasimi.” 

 

Gallerist Tom Christoffersen modtager prisen på vegne af Ahmad Siyar Qasimi. 

 

Kunstnere, der er værd at holde øje med 

Kunstprisen til Qasimi uddeles under årets Art Week, der åbner for publikum samme dag: 

 

“Remmen Fondens Kunstpris er optaget af det samme, som vi i Københavns Kunstuge er: At 

pege på kunstscenens unge talenter. Her er alle årets nominerede og åbenlyst årets vinder, 

Ahmad Siyar Qasimi, værd at holde øje med fremover”, siger Art Weeks programchef Jan 

Falk Borup. 

 

Remmen Fondens Kunstpris uddeles af en jury bestående af billedkunstnerne Bjørn 

Nørgaard og Søren Sejr, dekan Sanne Kofod Olsen, bestyrelsesmedlem Mette Remmen, 

samt kunstsamlerne Barbara Husted Werner og Arne Wulff, sidstnævnte er formand for 

Kunstprisen.  

 



Årets øvrige nominerede arbejder med alt fra stål-installationer til keramik, lyskunst og 

Virtual Reality. Øvrige nominerede er installationskunstner Amalie Jakobsen, multikunstner 

Jakob Kudsk Steensen, keramiker Klara Lilja og multikunstner Nat Bloch Gregersen. 
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+45 31 74 45 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sisse@artweek.nu

