
Kunstenaar Joep van Lieshout lanceert nieuwe 

Rotterdamse kunstprijs: De BRUTUS 

‘Van een kunstenaar, voor een kunstenaar’ 

ROTTERDAM [datum]. Op 14 juni a.s. wordt voor het eerst de BRUTUS prijs uitgereikt 

door Stichting AVL Mundo. De BRUTUS wordt toegekend aan een beeldend 

kunstenaar die binding heeft met de stad Rotterdam, en wiens werk op een wezenlijke 

manier grensverleggend is in het domein van de beeldende kunst of daarbuiten. Er is 

géén leeftijdsgrens, kwaliteit staat voorop. De winnaar gaat er vandoor met een vrij te 

besteden geldbedrag van 4.000 euro, publiciteit en een tentoonstelling bij AVL Mundo.  

De BRUTUS is een jaarlijkse prijs ‘van een kunstenaar voor een kunstenaar’. De prijs is in 

het leven geroepen door Stichting AVL Mundo, hierin ondersteund door CBK Rotterdam. De 

prijs heeft als doel Rotterdams kunsttalent te erkennen en te stimuleren. Het prijzengeld 

wordt beschikbaar gesteld door de oprichter van de stichting: beeldhouwer Joep van 

Lieshout. De achterliggende gedachte is dat als kunstenaars de krachten bundelen, grenzen 

worden verlegd en creativiteit wordt gestimuleerd.  

 

Voor wie? 

Rotterdam kent vele eigenzinnige kunstenaars, en het zijn deze kunstenaars die Van 

Lieshout erkenning wil geven door onder andere een geldbedrag en een tentoonstelling. De 

BRUTUS wordt toegekend aan een kunstenaar die met zijn of haar werk op een wezenlijke 

manier grensverleggend is en daarmee nieuwe perspectieven biedt op de kunst of op de 

samenleving. Een autonoom denkend kunstenaar, die onafhankelijk positie durft te kiezen. 

Een vrijdenker die los van de markt, de opdrachtgever, het galerie- of museumwezen op 

eigen merites positie kiest. De prijs gaat naar kunstenaars die een band hebben met 

Rotterdam om zo het kunstklimaat in de stad te laten floreren.  

 

Jury 

Vanaf 2019 wordt er door de jury elk jaar een winnaar gekozen uit een poule met anoniem 

gescoute kunstenaars. Dit jaar bestaat de jury uit: Mariette Dölle (voorzitter, 

museumdirecteur Museum Kranenburgh), Noah Latif Lamp (kunstenaar), Alexander Mayhew 

(galerie Dürst Britt & Mayhew), Marina Otero Verzier (architect en Director of Research van 

Het Nieuwe Instituut) en Elfie Tromp (schrijver en presentatrice). De kunstprijs kent geen 

leeftijdslimiet en kan zowel uitgereikt worden aan gevestigde als opkomende 

kunstenaarstalenten. De prijs wordt door juryvoorzitter Mariette Dölle op vrijdagavond 14 juni 

tijdens een feestelijke ceremonie uitgereikt. 

 
De BRUTUS is een initiatief van Joep van Lieshout en Stichting AVL Mundo, en wordt mede mogelijk gemaakt 

door CBK Rotterdam. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  Voor meer informatie over de prijs kunt u contact opnemen met 

Jesse van Oosten: 06442732547 of jessevanoosten@gmail.com 
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