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Meer internationale aandacht en bezoekers voor ARTZUID 

 

 
  

ARTZUID, de bekendste  beeldenroute van het land, is zondag 20 september succesvol 
afgesloten. In de afgelopen vier maanden trok de gratis toegankelijke 
openluchttentoonstelling op de Apollolaan, Minervalaan en de Zuidas in Amsterdam-Zuid 
honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Dankzij gastcuratoren Rudi Fuchs en 
Maarten Bertheux en hun keuze voor internationaal bekende hedendaagse kunstenaars, 
verwierf de vierde editie van ARTZUID zich deze zomer een vaste plek op de internationale 
kunstkalender en kreeg de tentoonstelling in het buitenland beduidend meer aandacht. 
  
Cintha van Heeswijck- Veeger, initiatiefnemer en directeur Stichting ArtZuid kijkt tevreden terug 
opdeze editie van de tweejaarlijkse sculptuurroute in Amsterdam-Zuid: “We krijgen veel waardering 
van de buurt, bezoekers, scholen, het bedrijfsleven, de hotelwereld en de cultuursector. Ook de 
kunstpers heeft zich lovend uitgelaten over deze editie. Het is onze ambitie om nog meer buitenlandse 
kunstliefhebbers te trekken. In tegenstelling tot het centrum van de stad is er in Zuid ruimte genoeg. 
De deelnemende kunstenaars, waaronder grote namen, zijn onder de indruk. Volgens Fuchs is 
ARTZUID uniek in de wereld. Hij kent geen andere tijdelijke beeldententoonstelling van deze kwaliteit 
en omvang in een stedenbouwkundige leefomgeving. Kortom er liggen kansen om ons project verder te 
promoten in het buitenland. Extra leuk is dat Plan Zuid van Berlage in 2017 honderd jaar bestaat. Een 
mooie gelegenheid om naast de beelden tevens de omgeving in de kijker te zetten.” 
  
ARTZUID en kunsteducatie geslaagde combinatie 
Meer dan 95 scholen en opleidingen uit Amsterdam en de regio bezochten de beeldententoonstelling in 
het kader van de cultuurles. In totaal maakten ruim 16.000 scholieren uit het basis-, middelbaar en 
speciaal onderwijs gebruik van de gratis beschikbaar gestelde lespakketten, mede dankzij de Rabobank 
Amsterdam.  
In het kinderatelier werden elke woensdag en in het weekend kleine kunstenaars gesmeed en het 



nieuwe ArtCamp voor kinderen was gedurende de zomervakantie een grote hit. Cintha van Heeswijck-
Veeger: “We zetten ons in voor creatieve talentontwikkeling, ideeënvorming, materiaalkennis en 
behandeling. Er zijn de afgelopen maanden prachtige kunstwerkjes door de kinderen gemaakt. Voor de 
jeugd is het kijken naar kunst in de openbare ruimte niet vanzelfsprekend. Maar wandelend langs de 
beelden leren ze kijken en worden ze zich bewust van hun leefomgeving. Daar kan je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Ik ben er trots op dat door ARTZUID een hele generatie kinderen in Amsterdam 
dit meekrijgt.”  
  
Teken- en filmprijzen 
Scholieren werden gestimuleerd mee te doen aan een teken- en filmwedstrijd over ARTZUID, wat tot 
verrassende inzendingen leidde. De vriendjes Maup Buitenhuis en Rover Wouters (14 jaar) uit 
Amsterdam De Baarsjes kregen de filmprijs, allebei een mini-iPad, voor hun humoristische filmpje 
waarbij zij het buitenspelen combineerden met een bezoek aan de beelden. Mara Terpstra (12 jaar) is 
winnares van de tekenwedstrijd. Zij bracht met haar klas (groep 8 2e Daltonschool) een bezoek aan 
ARTZUID en liet haar talent zien met een creatieve interpretatie van het beeld ‘Mozart’ van Markus 
Lüpertz. “Een kunstenaar in wording die begrijpt wat schaduw kan doen met een tekening”, aldus de 
jury. 
  
Financiering 
Stichting ArtZuid prijst zich gelukkig met structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en de 
Zuidas. Daarnaast zijn er bijdragen van onder meer het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en heeft de stichting een mooie kring van vrienden en sponsors. Ook slaagt de organisatie 
er steeds beter in om publieksinkomsten te genereren via het informatiepaviljoen op de Minervalaan. 
Cintha van Heeswijck-Veeger: “Dankzij de inzet van 84 buurtvrijwilligers is het paviljoen 122 dagen 
open geweest om de bezoekers te verwelkomen. Zij zijn het visitekaartje van Zuid, ambassadeurs voor 
ARTZUID. Zij zijn trots om de schoonheid van hun buurt met iedereen te delen. Mijn waardering voor 
hen is niet in woorden uit te drukken.” 
  
Over ArtZuid 
Het doel van de in 2008 opgerichte Stichting ArtZuid is een tweejaarlijkse 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 een breed publiek van alle leeftijden en uit binnen- en buitenland, kennis maakte 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. In 2013 prijkte 
ARTZUID eervol op nummer 10 op de lijst van gratis toegankelijke publieksevenementen in Nederland 
(Onderzoeksbureau Respons). De vijfde editie van ARTZUID zal volgens planning plaatsvinden van 
vrijdag 19 mei tot en met zondag 17 september 2017.  
	  

	  


