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ARTZUID 2013: Henk van Os kiest 70 beelden voor langste beeldenroute van Nederland.  

ARTZUID, de internationale sculptuurroute Amsterdam (www.artzuid.nl) presenteert van 

woensdag 22 mei tot en met zondag 22 september 2013 op en rond de Apollolaan, Minervalaan en 

de Zuidas zo’n 70 kunstwerken van 60 kunstenaars uit meer dan twintig verschillende landen. De 

gratis toegankelijke beeldenroute is dit keer uitgebreid met locaties in het Vondelpark en op het 

Museumplein. Curator Henk van Os stelde een mix samen van werken van westerse en niet-

westerse kunstenaars. 

Henk van Os, hoogleraar Kunst en Samenleving aan 

de Universiteit van Amsterdam en oud-directeur 

van het Rijksmuseum, maakte de beeldenselectie 

van ARTZUID 2013. In samenspraak met  

initiatiefneemster en directeur Cintha van 

Heeswijck-Veeger werden  zeventig 

spraakmakende beelden gekozen, die sinds 22 mei 

vier maanden lang de Berlagebuurt in Amsterdam 

zullen verlevendigen. Henk van Os: “ARTZUID is een 

prachtig initiatief. Vorige edities zijn terecht 

internationaal onderscheiden. Ik vind het een grote eer dit jaar de definitieve keuze van de beelden te 

mogen maken.”  

Engagement 

Dit jaar is het thema van de openluchttentoonstelling Engagement. ARTZUID 2013 toont werk van  

60  kunstenaars uit meer dan 20 landen, onder wie 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, Mario Merz, Erwin 

Wurm, Folkert de Jong en Frank Stella. Henk van Os: “Kunstenaars uit ontwikkelingslanden zijn in de 

westerse wereld niet altijd goed zichtbaar, door gebrek aan geld voor transport en promotie. Toch 

zijn ze een grote inspiratiebron voor velen en beïnvloeden ze de mondiale kunstgeschiedenis in 

groeiende mate. Ik geef ze een welverdiende plek in de bijzondere beeldenroute dit jaar.”  

       

 

http://www.artzuid.nl/
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Route  

De ruim 2,5 kilometer lange ARTZUID-route gaat dit jaar weer langs de Apollolaan, de Minervalaan en 

de Zuidas. Nieuw is dat er ook een uitstapje naar het Vondelpark en het Museumplein wordt 

gemaakt. Een wandeling langs de (hoofd)route duurt gemiddeld 2,5 uur. De route is gratis 

toegankelijk voor iedereen. Een informatieve routekaart en de uitgebreide catalogus zijn  in het 

ARTZUID-paviljoen te koop. De gehele ARTZUID- route is ook vanaf 22 mei als app (voor iPhone) te 

downloaden. 

Informatiepaviljoen 

In het ARTZUID-paviljoen op de Minervalaan (op de kruising met de Apollolaan) kunnen bezoekers 

zich met de aldaar verkrijgbare routekaart en catalogus voorbereiden. Of een tussenstop maken en 

uitblazen bij een kopje koffie/thee.  In het paviljoen is een expositie te zien van sculpturen van 

getalenteerde medewerkers van de Cordaan Kunstwerkplaats. Kijk voor alle informatie over ARTZUID 

op www.artzuid.nl. 

Rondleidingen, educatief programma  
Via www.artzuid.nl kunnen kunsthistorische rondleidingen worden gereserveerd,  alsook 
Berlagetours. Voor scholen is een gratis educatiepakket beschikbaar, dat  ook via de website kan 
worden aangevraagd. De scholen kunnen worden begeleid door educatieve medewerkers van 
ArtZuid, maar zij kunnen ook de route zelf lopen. De scholieren kunnen deelnemen aan de foto- en 
filmprijsvraag door de leukste foto of het meest originele filmpje van de beeldenroute te maken.  

In het ARTZUID-paviljoen zit een kinderatelier, waar kinderen zelf kunstwerken kunnen maken onder 
begeleiding van educatieve medewerkers van ArtZuid. 

ARTZUID  

Het doel van de in 2008 opgerichte Stichting ArtZuid is een tweejaarlijkse laagdrempelige 

beeldententoonstelling van wereldklasse organiseren, die het monumentale Plan-Zuid van Berlage 

meer aandacht geeft en museale kunst voor een nieuw en breed publiek toegankelijk maakt. Het 

tentoonstellen van kunst in de wijk van Berlage leidde er in 2009 en 2011, na de opening door Hare 

Majesteit Koningin Beatrix, toe dat ruim 350.000 bezoekers, publiek van alle leeftijden en uit binnen- 

http://www.artzuid.nl/
http://www.artzuid.nl/
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en buitenland, kennis maakten met het cultureel stedenbouwkundig erfgoed. In 2011 ontving de 

stichting van de Europese Unie de Europa Nostra Award en in 2012 The Best in Heritage Award. In 

maart 2013 is ARTZUID door de inwoners van Amsterdam gekozen als ‘Beste Buurtinitiatief’ in het 

kader van de Oranje Fonds Kroonappels. Inmiddels is er vanuit het buitenland veel belangstellingvoor 

het idee hoe je door verschillende kunstvormen cultureel erfgoed onder de aandacht kunt brengen.  

Organisatie en partners 

ARTZUID is een particulier (buurt)initiatief dat inmiddels op brede 

ondersteuning van diverse organisaties, bedrijven en vrijwilligers kan 

rekenen. Daartoe behoren de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam 

Zuid en de Dienst Zuidas, die o.a. de Kunstkapel  ter beschikking stelde voor 

een werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. De Rabobank is partner 

voor het educatieve programma. De hotels langs de route participeren actief 

door kunstwerken tentoon te stellen en kunstenaars gastvrijheid te bieden 

en door  eigen specifieke arrangementen en lezingenprogramma’s. Het Prins 

Bernard Cultuurfonds  is subsidiënt. ARTZUID prijst  zich gelukkig met een grote schare trouwe 

sponsors, die financieel en/of in natura hun steentje bijdragen aan de totstandkoming van het vier 

maanden durende evenement. Daarnaast zijn de Vrienden én de Vrijwilligers van grote betekenis 

voor de organisatie en het welslagen van ARTZUID. 

Betrokken vrijwilligers   

De organisatie van de tweejaarlijkse beeldenexpositie drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Op 

dit moment zijn er meer dan 50 vrijwilligers actief voor Stichting ArtZuid. Afgelopen maart kozen  de 

inwoners van Amsterdam ARTZUID als ‘Beste Buurtinitiatief’ in het kader van de Oranje Fonds 

Kroonappels. Directeur Cintha van Heeswijck is trots op die erkenning: “ Fantastisch dat zo veel 

mensen op ons gestemd hebben. Een groot compliment voor de Stichting en de kunstenaars, maar 

vooral ook voor de vele vrijwilligers die zich iedere keer belangeloos en me heel veel energie voor 

ARTZUID inzetten.”   

Veel inhaakactiviteiten 

ARTZUID is een welkome inspiratiebron voor velen. Tal van bedrijven, 

organisaties, scholen en ook buurbewoners haken in op de tentoonstelling. 

Rondleidingen, picknicks, lezingenprogramma’s, (verjaardags)feestjes; de 

tentoonstelling – in combinatie met de horecamogelijkheden  langs de 

route leent zich voor veel. Zo ook voor maatschappelijk stages van 

scholieren. Zo verzorgen leerlingen van het Ignatiusgymnasium  speciale 

rondleidingen over ARTZUID, o.a. voor leden van Stadsdorp Zuid.  
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Deelnemers ARTZUID 2013  

Algerije  

Kader Attia  

België 

Peter Buggenhout  

Eugène Dodeigne 

Michel François 

Koen Vanmechelen 

Benin  

Romuald Hazoumè 

Dominique Zinkpe 

China  

Shi Jinsong  

Ai Weiwei 

Duitsland 

Markus Lüpertz 

Jonathan Meese 

A.R. Penck 

John Bock 

Martin Pfeifle 

Wilhelm Mundt 

Ethiopië 

Mickaël Bethe-Selassié 

Ghana 

Kofi Setordji 
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El Anatsui 

Atta Kwami 

Ierland 

Michael Craig-Martin 

Italië 

Mario Merz 

Giuseppe Penone 

Marino Marini 

Ivoorkust 

Jems Robert Koko Bi 

Japan 

Kenichi Ogawa 

Kameroen  

Pascale Marthine Tayou 

Mali 

Abdoulaye Konaté 

Nederland 

Marte Röling 

Gerhard Lentink 

David Bade 

Folkert de Jong 

Theo Niermeijer 

Joep van Lieshout 

Armando 

Paul Goede 
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Marc Bijl 

Leo de Vries 

Jehoshua Rozenman 

André Volten 

Paul Segers 

Carel Kneulman 

Peer Veneman 

Nigeria 

Sokari Douglas Camp 

Oostenrijk  

Erwin Wurm  

Martin Walde  

Senegal 

Oumou Sy 

Servië 

Marina Abramoviç 

Spanje 

Eduardo Chillida 

Cristóbal Gabarrón 

Pablo Picasso 

Verenigd Koninkrijk 

Tony Cragg 

Laura Ford 

Richard Long 
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Verenigde Staten 

Carl Andre 

Frank Stella 

Tom Sachs 

John Chamberlain 

Ian Wilson 

Richard Serra 

Vietnam 

Dinh Q. Lê 

Zwitserland 

Roman Signer 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer persinformatie, beeldmateriaal en/of 

interviewverzoeken met kunstenaars, Henk van Os of Cintha van Heeswijck-Veeger, bel of mail 

Marieke Klosters – Perscontacten ARTZUID, telefoon: 06 53 37 17 89; e-mail: marieke@mkpr.nl 

  

mailto:marieke@mkpr.nl
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