
Kunstenaar Joep van Lieshout ontvangt de Rotterdam Promotieprijs 

De Rotterdam Promotieprijs 2018 is toegekend aan de Rotterdamse beeldend kunstenaar Joep van 

Lieshout. De Rotterdam Promotieprijs wordt op vrijdag 22 februari aanstaande voor de 

zesenveertigste keer uitgereikt, door Burgemeester Aboutaleb in het Stadhuis. De prijs wordt, op 

voordracht van de leden van Club 25, toegekend aan een Rotterdammer of Rotterdamse organisatie 

die op vernieuwende en authentieke wijze bijdraagt aan de promotie van de stad Rotterdam. Eerdere 

recente prijswinnaars waren onder andere Wilfried de Jong, Conny Janssen, Van Oord en Roparun.  

Joep van Lieshout is Rotterdams meest bekende beeldend kunstenaar, in binnen- en buitenland. Zijn 

werk is opgenomen in belangrijkste publieke en private kunstcollecties ter wereld, waaronder het 

Museum Boijmans-Van Beuningen en het Musée national d’art moderne in het Centre Pompidou. Hij 

exposeerde op alle belangrijke locaties in de kunstwereld en daarbuiten. Van Lieshout werd bekend 

met zijn in 1995 opgerichte ‘Atelier Van Lieshout’, een eigen atelier in Rotterdam met meer dan twintig 

creatieve en zakelijke medewerkers. Met zijn Atelier Van Lieshout realiseert hij werk dat de 

ontwikkelingen in de maatschappij bevraagt en toont middels utopische en dystopische 

toekomstvisies. Zijn werk, dat balanceert op het snijvlak van autonome kunst, design en architectuur, 

past goed bij het karakter van Rotterdam dat sinds de Wederopbouw opvalt door een interessante mix 

van juist deze drie artistieke disciplines. Met zijn interesse voor circulaire processen in het kader van 

productie, consumptie, uitputting van grondstoffen, hergebruik, kleinschaligheid en zelfvoorziening is 

het werk van AVL bijzonder actueel. 

Van Lieshout richt zich met zijn in 2008 opgerichte stichting AVL Mundo daarnaast op de ontwikkeling 

van het westelijk deel van Rotterdam waar het Atelier is gevestigd. Het plan Laocoön, opgesteld in 

samenwerking met een projectontwikkelaar, een architect en een bouwer, is in potentie een artistieke 

motor die fors kan bijdragen aan de ontwikkelingen van Rotterdam en meer specifiek van deze locatie 

in het Merwe-Vierhaven (M4H)-gebied. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Niet voor publicatie: 

 

Uitreiking Rotterdam Promotieprijs 2018 vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019, aanvang 16.00 uur, 

Burgerzaal Stadhuis. 

 

Opgave: rpp@club25rotterdam.nl 

 

Voor interviews en foto’s 

 

Ellis Kat: info@ateliervanlieshout.com 

Eva Olde Monnikhof: eva@avlmundo.org 

Tel: 010 2440971 
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