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ARTZUID START OP 1 JULI 2021 

De zevende editie van ARTZUID start op 1 juli a.s. Door de coronamaatregelen gaat de 

tweejaarlijkse beeldenroute in Amsterdam Zuid zes weken later dan gepland van start. De nieuwe 

aanvangsdatum is vastgesteld in overleg met de gemeente en is onder voorbehoud van de dan 

geldende coronamaatregelen. De tentoonstelling duurt tot en met 17 oktober 2021. 

Veilige route 

Voor ARTZUID 2021 is een éénrichting wandelroute ontwikkeld en de beelden worden minimaal 50 

meter van elkaar gepositioneerd. De 5 km lange route loopt over de Apollolaan en de Minervalaan 

met uitlopers naar de Zuidas, de Churchilllaan en het Stadionplein. Directeur van Stichting Art Zuid 

Cintha van Heeswijck vindt het uitstel jammer, maar toont begrip voor de situatie: "We waren er 

klaar voor om - met alle denkbare voorzorgsmaatregelen - de tentoonstelling van 50 beelden in de 

openbare ruimte half mei veilig van start te laten gaan. Met de beeldenroute benutten we de groene 

ruimte in Amsterdam Zuid en dragen we bij aan het ontlasten van de drukte in de stadsparken. Nu 

kijken wij ernaar uit om met ARTZUID op 1 juli het nieuwe ‘festivalseizoen’ te kunnen openen”.  

Ralph Keuning curator ARTZUID 2021 

Voor deze zevende editie van ARTZUID is Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie en 

Kasteel het Nijenhuis, als curator aangezocht. Onder de titel ‘Imagine’ worden 50 beelden getoond 

van maatschappelijk geëngageerde kunstenaars die doorgaans figuratief en expressief werken. Zij 

zijn een mix van internationaal bekende kunstenaars en jong talent. Curator Ralph Keuning zegt over 

de selectie: "Juist nu in een tijd van sterke meningen en harde discussies is een open 

ontmoetingsplaats van kunst belangrijk. Het werk van de deelnemende kunstenaars aan ARTZUID is 

zowel activistisch als beschouwend en zeer divers. Juist die pluriformiteit, artistiek en ideologisch, 

geeft stof tot gesprek en zet aan tot nadenken over de actuele maatschappelijke thema’s.”  



Deelnemende kunstenaars zijn onder meer: Ursula von Rydingsvard, Leiko Ikemura, Sokari Douglas 

Camp, Lin May Saeed, Nelson Carrilho, Klara Kristalova, Jean Marie Appriou en Tirzo Martha. Er 

komt een ARTZUID-app audiotour met uitleg over de beelden. De app is vanaf 1 juli te downloaden.  

Foto: ‘John Lennon Peace Sign’ van de Britse kunstenaar Laura Lian is een van de 50 beelden op ARTZUID 2021. 

### 

Over Stichting Art Zuid 

Stichting Art Zuid is opgericht in 2008 door een groep bewoners uit Amsterdam Zuid. ARTZUID is 

uitgegroeid tot dé Sculptuur Biënnale van Nederland. Iedere twee jaar staan er gedurende vier 

maanden spraakmakende beelden tentoongesteld op de groene lanen van Berlage’s Plan-Zuid. De 

beeldententoonstelling, samengesteld door wisselende curatoren, is van museale kwaliteit met 

internationale topkunstenaars en veelbelovend jong Nederlands talent. De missie van stichting Art 

Zuid is om met kunst op straat een nieuwe ontmoetingsplek te creëren en kunst gratis toegankelijk 

te maken voor iedereen. In 2021 vindt de zevende editie van ARTZUID plaats van 1 juli t/m 17 

oktober 2021. De stichting kan rekenen op de tomeloze inzet van circa 100 buurtvrijwilligers. 

Stichting Art Zuid wil bijdragen aan de Amsterdamse gemeenschap en buurten verbinden door 

middel van kunst, erfgoed en (jeugd)educatie. Kijk voor meer informatie op artzuid.nl.  

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en/of hoge resolutie beeldmateriaal contact: Marieke 
Klosters via media@artzuid.nl telefoon: 06 53 37 17 89.  
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