
   
 

 
 

 

Persbericht/aankondiging, 3 mei 2013 

 
Eerste kunstwerk ARTZUID, de 

International Sculpture Route 
Amsterdam van 22 mei tot en met 22 

september 2013, is geplaatst! 
  
Het gaat om een installatie van de internationaal 

bekende Ghanese kunstenaar El Anatsui, in de 

bomen voor het Hilton Hotel aan de Apollolaan. 

‘The Pant’ heeft onbedoeld een extra dimensie 

toegevoegd aan ‘De Denker’ van Rodin. Dit 

kunstwerk maakte deel uit van een eerdere editie 

van Art Zuid en heeft hier nu een vaste stek.   

 
ARTZUID 2013 met 58 westerse en niet-

westerse kunstenaars 

De derde editie van ARTZUID zal ca. 70 

kunstwerken tellen van 58 kunstenaars. Henk van 

Os, hoogleraar Kunst en Samenleving aan de 

Universiteit van Amsterdam en oud-directeur van 

het Rijksmuseum, maakte de beeldenselectie. Dit jaar is het thema Engagement. 

ARTZUID 2013 reserveert ruimte voor niet-westerse kunstenaars als Ai Weiwei, El 

Anatsui, Dinh Q. Lê, Pascale Marthine Tayou en Romuald Hazoumè. Hun werken worden 

geplaatst tussen de beelden van westerse kunstenaars als John Chamberlain, Chillida, 

Gabbarón, Mario Merz, Erwin Wurm, Folkert de Jong en Frank Stella. 
  
De beeldenroute is gratis toegankelijk. De route en catalogus zijn vanaf 22 mei 

verkrijgbaar bij het ARTZUID-informatiecentrum op de kruising Apollolaan/Minervalaan in 

Amsterdam-Zuid. De tentoonstelling is ook te bezoeken o.l.v. een gids. Alle informatie is 

te vinden op www.artzuid.nl. 

 

 
---einde bericht--- 

 
Noot voor de redactie/uitnodiging voor de pers: De opbouw van de beeldenroute 

in Amsterdam-Zuid op de Apollolaan, Minervalaan en Beethovenstraat concentreert zich 

tussen 6 en 15 mei a.s. U bent van harte welkom voor een reportage en/of interview 

met initiatiefnemer Cintha van Heeswijck, curator Henk van Os, of kunstenaar – een 

aantal van hen zal bij de plaatsing van hun werk aanwezig zijn. Op verzoek sturen wij u 

graag een opbouwschema. Uitnodiging voor de opening op 22 mei volgt. 

Voor meer informatie: Marieke Klosters, Perscontacten ARTZUID, marieke@mkpr.nl; tel.: 

06 53 37 17 89. 
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