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ARTZUID 2021 – Dwaaltocht door Imagine  
   

De zevende editie van de tweejaarlijkse beeldenroute ARTZUID in Amsterdam-Zuid vindt plaats van 

donderdag 1 juli tot en met zondag 17 oktober 2021. Onder de titel Imagine staan op de lanen van 

Berlages Plan Zuid in Amsterdam ruim 70 beelden van maatschappelijk geëngageerde kunstenaars 

die doorgaans figuratief en expressief werken. De 5 km lange route loopt over de Apollolaan en de 

Minervalaan met uitlopers naar het Museumplein, de Churchilllaan, het Stadionplein en de Zuidas. 

ARTZUID 2021 omvat een randprogramma met rondleidingen, artist talks, lezingen en educatief 

programma. De beeldenroute is 24/7 gratis toegankelijk. Begin het bezoek met een cappuccino op 

het terras van het Informatiepaviljoen bij Minervalaan1 en verken alvast de route met de hier 

verkrijgbare routekaart en catalogus, of download de app ARTZUID met audiotour. Kijk voor alle 

informatie op www.artzuid.nl en volg het nieuws via Facebook en Instagram.  

 

Thema Imagine geïnspireerd op gedachtegoed Hildo Krop 

Het socialistische gedachtegoed en werk van de stadsbeeldhouwer Hildo Krop, die begin 20e-eeuw 

honderden beelden in Amsterdam vervaardigde, is de inspiratiebron voor het thema Imagine. 

ARTZUID 2021 biedt hedendaagse kunstenaars het podium om hun engagement met de wereld om 

hen heen te tonen. Het gaat daarbij om dromen-verzet, natuur-klimaat, mens-dier, eenzaamheid-

arbeid, gelijkheid-vrijheid, macht-onmacht, oorlog-vluchtelingen en culturele identiteit. De 55 

deelnemers vormen een mix van internationaal bekende kunstenaars en jong talent. Speciale 

aandacht is er voor vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met een migratieachtergrond.  

  

Open ontmoetingsplaats van kunst 

Ralph Keuning, in het dagelijks leven directeur van museum De Fundatie en kasteel Het Nijenhuis, is 

curator van ARTZUID 2021 en is samen met de directeur van Art Zuid Cintha van Heeswijck-Veeger 

verantwoordelijk voor de keuze en de plaatsing van de beelden. Hij zegt over deze zevende editie: 

“Juist nu in een tijd van sterke meningen en harde discussies is een open ontmoetingsplaats van kunst 

belangrijk. ARTZUID 2021 laat kunstenaars zien die engagement tonen en die leven in het bewustzijn 

dat humaniteit een verovering is. Hiermee legt deze editie een sterke verbinding met de geest van 
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Krop en Berlage, die vanuit hun internationalistisch verheffingsstreven net zo goed kinderen van hun 

tijd waren als de aan Imagine deelnemende kunstenaars. Een dwaaltocht door Imagine brengt ons 

over de hele wereld en stort ons zowel in verhalen waarvan we de urgentie bijna dagelijks voelen als 

ook in persoonlijke geschiedenissen van de kunstenaars. Hun werk 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 ARTZUID 2021 

Natasja Alers (NLD), Jean Marie Appriou (FRA), Armando (NLD), Atelier van Lieshout (NLD), David 

Bade (CUW), Sita Bandringa (NLD), Carlos Blaaker (NLD), Marieke Bolhuis (NLD), Suze Boschma 

Berkhout (NLD), Carlo Borer (CHE), Hans van de Bovenkamp (NLD), Johannes Büttner (DEU), Nelson 

Carrilho (CUR), Fernando Sánchez Castillo (ESP), Sandro Chia (ITA), Ivan Cremer (NLD), Sokari Douglas 

Camp (NGA), Nick Ervinck (BEL), Lotti van der Gaag (NLD), Guido Geelen (NLD), Klaas Gubbels (NLD), 

Raquel van Haver (NLD), Leiko Ikemura (JPN), Piet van de Kar (NLD), KAWS (USA), Jerzy Jotka Kędziora 

(POL), Joseph Klibansky (NLD), Huub en Adelheid Kortekaas (NLD), Klara Kristalova (NLD), Laura Lian 

(GBR), Nel van Lith (NLD), Sarah Lucas (GBR), Ziyanda Majozi (ZAF), Tirzo Martha (NLD), Jonathan 

Meese (JPN), Joanneke Meester (NLD), Eline Muriël (NLD), Marcel Pinas (SUR), Jaume Plensa (ESP), 

Marc Quinn (GBR), Arne Quinze (BEL), Ugo Rondinone (CHE), Iris le Rütte (NLD), Ursula von 

Rydingsvard (USA), Lin May Saeed (DEU), Karen Sargsyan (NLD), Carin Scholten (NLD), Jan Snoeck 

(NLD), Arjanne van der Spek (NLD), Johan Tahon (BEL), TAL R (ISR), Rob Voerman (NLD), Zhan Wang 

(CHN), Anne Wenzel (NLD), Ronald A. Westerhuis (NLD), Erwin Wurm (AUT). 

 

Bruiklenen en nieuw werk 

Naast bruiklenen uit binnen- en buitenland is onder meer nieuw werk te zien van Joseph Klibansky, 

Klaas Gubbels, Ronald A. Westerhuis, Carin Scholten, Jerzy Kedziora, Piet van de Kar en Eline Muriël.  

Dankzij steun van het Mondriaanfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Zuid en 

sponsors kon aan een aantal kunstenaars opdrachten worden verleend. Tanya Rumpff, Pauline 

Burmann, Stefan van Raay en Paul Goede adviseerden daarbij. Zo maakten speciaal voor ARTZUID 

2021 Marieke Bolhuis, Tirzo Martha, Natasja Alers, Nelson Carrilho, Joanneke Meester, Johannes 

Büttner, Arjanne van der Spek, David Bade, Raquel van Haver, Carlos Blaaker, Ziyanda Majozi en Rob 

Voerman nieuw werk. 

 

Kunst in de openbare ruimte voor jong en oud 

Directeur Cintha van Heeswijck-Veeger over de zevende editie van ARTZUID: “Tijdens de lockdown in 

het coronajaar veranderde ons denken over de openbare ruimte. Parken, pleintjes en trottoirs werden 

spontaan nieuwe plekken van ontmoeting om ‘veilig’ samen te zijn. Een zekere democratisering van 

de openbare ruimte deed haar intrede. Dit past bij ons bewonersinitiatief ARTZUID, de tweejaarlijkse 

beeldententoonstelling op de groene lanen van Berlage’s Plan-Zuid. Stichting Art Zuid wil met deze 

tentoonstelling het belang van kunst onder de aandacht brengen bij jong en oud. Ons 

publieksprogramma is er speciaal op gericht om bezoekers te helpen de tentoongestelde kunst te 

begrijpen. Wij hopen dat de beelden dit jaar weer aanleiding zijn voor onverwachte gesprekken, 

nieuwe ontmoetingen en andere inzichten. Veel dank gaat uit naar alle sponsors, het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, de gemeente Amsterdam, de Zuidas, de Vrienden van Art Zuid, de 



  
 
Ondernemende bewoners uit Zuid, familiestichtingen en particuliere en zakelijke donateurs voor hun 

ondersteuning. En in het bijzonder naar de ruim honderd buurtvrijwilligers voor hun tomeloze inzet de 

dagelijkse organisatie van ARTZUID 2021 in en rond het Informatiepaviljoen draaiende houden.”   

 

### 

  

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, interviewverzoeken en/of hoge resolutie 
beeldmateriaal contact: Marieke Klosters via media@artzuid.nl telefoon: 06 53 37 17 89.  
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