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STATIONS 
11e EDITIE LUSTWARANDE                                   
3 juli - 3 oktober 2021 
Park De Oude Warande, Tilburg 
  
Good art revolutionizes your whole being. It is something that stops you,  
or slows you down - Ugo Rondinone 
 
Dit jaar blikt Lustwarande met trots terug op twintig jaar expositiepraktijk in  
De Oude Warande. Voor STATIONS zijn daarom alleen kunstenaars uitgenodigd  
die, veelal als jonge talenten, eerder aan Lustwarande hebben deelgenomen. De 
geselecteerde kunstenaars, twaalf uit een lijst van honderdvijfenzeventig, hebben 
sinds hun eerdere deelname oeuvres ontwikkeld die inmiddels bepalend zijn voor de 
internationale sculpturale canon en zijn daarom van groot belang om getoond 
te worden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Erwin Wurm – Untitled (Abstract 
Sculptures) (2018), mock-up 
Lustwarande ’21: STATIONS 
Courtesy Studio Erwin Wurm, 
Limberg (AU) 
 
 

Ugo Rondinone - the sun and the moon (2021)  
(the sun - mock-up)  
Lustwarande ’21: STATIONS 
Courtesy Studio Ugo Rondinone, Galerie Eva 
Presenhuber, Zürich / New York 
 
 

Mark Manders – Iron Figure (2011), 
Lustwarande ’11 – Raw 
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen 
Fotografie: Dirk Pauwels 
 



LUSTWARANDE ’21 - STATIONS                                   
STATIONS verwijst naar het moment dat de kunstenaars deelnamen aan Lustwarande – in 
het begin van hun loopbaan, of juist later, op diverse tijdstippen in een spanne van 
twintig jaar, soms herhaaldelijk - en de huidige fase in hun carrière, nu ze allen mid-
career en established zijn. Tegelijk verwijst de titel naar de voor de locatie zo essentiële 
seizoenswisselingen en naar de staties van het leven, naar het verstrijken van de tijd, naar 
transformatie en vergankelijkheid, en naar het voor Lustwarande en aanverwante 
buitenexposities zo belangrijke aspect wandelen. Waar je als wandelaar bij de 
afzonderlijke beelden, staties op zich, halt houdt, ontvouwen zich nieuwe verhalen, die 
voelbaar maar niet direct aanwijsbaar onderling verbonden zijn. 
 
“Lustwarande laat je wandelen, vele uren lang (…). Lustwarande is met andere woorden 
niet alleen een tentoonstelling in een groene coulisse, maar ook een proces, een 
beweging.” Domeniek Ruyters - De Aarde Luistert Mee (Delirious Lustwarande - 
Excursions in Contemporary Sculpture III, 2019) 
 
Aan STATIONS nemen deel: Monica Bonvicini (IT), Tom Claassen (NL), Michel François 
(BE) & Douglas Eynon (UK), Gereon Krebber (DE), Mark Manders (NL), Navid Nuur 
(IR/NL), Ugo Rondinone (CH), Thomas Rentmeister (DE), Maria Roosen (NL), Marien 
Schouten (NL) en Erwin Wurm (AU). 
 
Curator: Chris Driessen, artistiek directeur Lustwarande 
 
LUSTWARANDE 
LUSTWARANDE– Platform for Contemporary Sculpture organiseert jaarlijks internationaal 
toonaangevende exposities van hedendaagse sculptuur in park De Oude Warande in Tilburg, 
het best bewaarde Barokke sterrenbos van Nederland. Hiermee stimuleert Lustwarande de 
ontwikkeling, promotie en waardering van hedendaagse sculptuur. In 2019 vond de tiende 
editie plaats, een jubileum. De ambitie is om Lustwarande de komende jaren verder uit te 
bouwen tot internationaal erkend podium voor hedendaagse sculptuur.  
 
KUNSTENAARS 
Onder de meer dan 175 deelnemende kunstenaars die in de periode 2000-2019 hebben 
deelgenomen, bevonden zich onder anderen Louise Bourgeois, Berlinde De Bruyckere, Claudia 
Comte, Elmgreen & Dragset, Luciano Fabro, Guido Geelen, Dan Graham, Cai Guo-Qiang, Anish 
Kapoor, Sarah Lucas, Paul McCarthy, Ernesto Neto, Michelangelo Pistoletto en Franz West. 
 
SEIZOENSPROGRAMMA’S 
Lustwarande is seizoensgebonden en programmeert jaarlijks van mei tot en met september. 
Naast de groepsexpositie vinden er jaarlijks ook twee edities plaats van Brief Encounters, 
waarbij steeds drie kunstenaars unieke event sculptures presenteren, die gedurende één 
middag te beleven zijn.  
In 2021 presenteert Lustwarande voor de vierde keer Brief Encounters. Als gevolg van 
Covid-19 staat er voor dit jaar slechts één editie gepland, met spannende event sculptures 
van Malin Bülow (SE), DAY Collective (PL/RU) en David Rickard (NZ).  
Zaterdag 4 en zondag 5 september: David Rickard. Rickards performance duurt 24 uur. 



Zondag 5 september: Malin Bülow, DAY Collective en David Rickard.  
Voor meer informatie, zie: lustwarande.org. 
 
LUSTWARANDE 
STATIONS is dagelijks geopend van zonsopkomst tot zonsondergang, van 3 juli tot en met 
3 oktober 2021.  
Bezoekadres: Lustwarande - Platform for Contemporary Sculpture, park De Oude 
Warande, Bredaseweg 441, Tilburg.  
Tickets: verkrijgbaar bij de kassa (pin), open dagelijks van 11.30 tot 16.00 uur, of bij 
Grotto (pin & contant): dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.  
 
PERSPREVIEW 
U bent van harte uitgenodigd voor de perspreview op donderdag 1 juli, aanvang 11.00 
uur. Adres: paviljoen Grotto, centrum park De Oude Warande. 
Graag aanmelden voor vrijdag 25 juni 2021 via reservations@lustwarande.org    
 
Noot voor de redactie 
Neem voor meer informatie contact op via info@lustwarande.org of 013 5457573. 
 
 
 


