IMAGINE			
ARTZUID 2021

50 beelden
15 mei - 19 september

ARTZUID is dé Sculptuur Biënnale van Nederland. Iedere twee jaar staan er
gedurende vier maanden 50 spraakmakende beelden tentoongesteld op
de groene lanen van Amsterdam-Zuid. De beeldenselectie is van museale
kwaliteit met internationale topkunstenaars en veelbelovend jong Nederlands
talent. De missie van ARTZUID is om met kunst op straat een nieuwe ontmoetingsplek te creëren en kunst gratis toegankelijk te maken voor iedereen.

IDEALEN

Deze zomer staat de 7de editie van ARTZUID in het teken van engagement.
De beelden van stadsbeeldhouwer Hildo Krop vormen de aanleiding voor het
tentoonstellingsconcept van ARTZUID 2021. In 1917 startte de aanleg van de
zuidelijke uitbreiding van de stad Amsterdam, het zogenaamde Plan-Zuid naar
ontwerp van architect H.P. Berlage. Op talloze gevels en bruggen schitteren de
beelden van Krop vol symboliek over een betere wereld voor mens, dier en natuur.

IMAGINE

ARTZUID 2021 draagt de titel Imagine en toont kunstenaars met engagement,
die figuratief en expressief werken. Hoe is het gesteld met de idealen van Krop
100 jaar later? En welke onderwerpen zijn vandaag de dag actueel: klimaat,
gelijkheid, gezondheid, natuur en dierenwelzijn, etc.? Dit jaar is het exact 50 jaar
geleden dat John Lennon het lied IMAGINE schreef:
You may say I’m a dreamer
But I am not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one.
Op ARTZUID zijn de deelnemende kunstenaars onze dreamers, net als Hildo
Krop 100 jaar geleden en John Lennon 50 jaar geleden. Zij bevragen de
huidige staat van de wereld en nemen ons mee naar hun ideaal. De kunstenaars
willen bij de bezoekers iets losmaken, het denken over een betere wereld en
het stellen van persoonlijke doelen. Wat wil jij doen om de wereld beter achter
te laten voor toekomstige generaties, onze kinderen en hun kinderen?
Onder de deelnemers grote namen als David Bade, Patricia Kaersenhout, Joseph
Klibansky, Sokari Douglas Camp, Arne Quinze, Raquel van Haver, Fernando Sánchez
Castillo, KAWS, Lin May Saeed, Nelson Carrilho, Marieke Bolhuis, Tal R, Jonathan
Meese, Anne Wenzel en Tirzo Martha.

DOE JE MEE

ARTZUID is ontstaan uit een buurtinitiatief en in twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een
culturele instelling met meer dan 100 vrijwilligers en 250 donateurs. ARTZUID
maken we samen, daarom doen we ook nu weer een beroep op het bedrijfsleven om ons project te steunen.

BEELDENSPONSOR WORDEN

Geef een kunstenaar een kans en sponsor met je bedrijf een van
de beelden voor € 10.000,-. Scan de QR code om direct sponsor
te worden. Voor nadere informatie neem contact op met
sponsoring@artzuid.nl of 020 52 86 601

TEGENPRESTATIE

- Teambuilding ART WALK met rondleider inclusief lunch / borrel to go
- Groepsopdracht rond Social Corporate Responsibility
- Plaatsing purpose boodschap bij bedrijfslogo op message board op de route

DONEREN MET FISCAAL VOORDEEL

Stichting Art Zuid is een culturele
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De gift is fiscaal aftrekbaar van de winst
van uw bedrijf. De aftrek van de winst mag
met 50% worden verhoogd, met een max.
van € 2.500

Voorbeeld:
Gift aan culturele ANBI
€ 10.000
Verhoging 50%, maar max. € 2.500+
Aftrekbaar bedrag van winst € 12.500

