
2E BIËNNALE   
KUNST IN DE 
HEILIGE DRIEHOEK
OOSTERHOUT   

Start op 10 juli
en is te zien t/m 15 augustus

Deze zomer vindt in het gebied de Heilige Driehoek in het Brabantse 
Oosterhout de tweede editie plaats van de Biënnale Kunst in de Heilige 
Driehoek. Deze editie is geïnspireerd op het zeer actuele thema ‘hoop’. 
Het curatorenteam – Hendrik Driessen & Rebecca Nelemans – heeft 
drieëntwintig beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland geselecteerd, 
onder wie Maria Roosen, Berlinde De Bruyckere, Bill Viola, Marc Mulders, 
Meschac Gaba, Guido Geelen, Anish Kapoor, Juliëtte Minchin en  
Robert Zandvliet. Ruim de helft van de kunstwerken is speciaal voor deze 
editie en de locatie gemaakt en wordt daarmee voor het eerst getoond. 

Oosterhout juli 2021



Hoop en troost 
Zelden zal er zó naar zijn uitgekeken een tentoonstelling of 
andere culturele activiteit te bezoeken als in deze tijd. Juist 
een bezoek aan de tweede editie van de Biënnale Kunst in 
de Heilige Driehoek lost die verwachting in. De curatoren: 
‘Het begrip “hoop” is door de Covid-pandemie actueler 
dan ooit. We hebben vaak het citaat van Gerhard Richter 
gebruikt: “Kunst is de hoogste vorm van hoop.” We zijn 
ervan overtuigd dat juist in kunst hoop en troost te vinden 
zijn.’

Route   
De biënnale biedt de bezoeker een inspirerende én 
ontspannende wandeling langs de verschillende locaties 
in de Heilige Driehoek waar de kunstwerken worden 
opgesteld. De biënnale voert de bezoekers langs de 
kloosters, de Kloosterdreef, de kloostertuinen, kerken en 
andere monumentale gebouwen in het gebied. 

Kunstwerken: nieuw en bestaand
Ruim de helft van de deelnemende kunstenaars realiseert 
nieuw werk dat is bestemd voor een specifieke locatie van 
de tentoonstelling. Voor alle getoonde kunstwerken geldt 
dat ze zijn gemaakt of gekozen omdat ze passen bij de 
spirituele, betekenisvolle omgeving en zijn geïnspireerd op 
het thema.  

Kunstenaars die nieuw werk presenteren of in opdracht 
van de Stichting Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek 
nieuw werk hebben gemaakt, zijn: Maarten Baas,  
Berlinde De Bruyckere, Peter Buggenhout, Tom Claassen,
Guido Geelen, Jeppe Hein, Anish Kapoor, Job Koelewijn, 
Jelle Korevaar, Rabi Koria, Marc Mulders, Emma van der Put, 
Martin & Inge Riebeek, Maria Roosen en Robert Zandvliet.

Daarnaast is bestaand werk te zien van:
Leendert Van Accoleyen, Maria Blaisse, Joost Conijn, 
Meschac Gaba, Juliëtte Minchin, Sef Peeters,
Robin Ramos & Kymani Ceder en Bill Viola.

Start online kaartverkoop 
Onlangs is de online kaartverkoop voor de biënnale 
gestart. Tickets zijn verkrijgbaar via:  
www.kunstindeheiligedriehoek.nl/bezoek.  
Alle bezoekers ontvangen de bijbehorende publieksgids. 

Guido Geelen
Zonder titel (klok, kip en ei), 2021 (detail)

Berlinde De Bruyckere
ARCANGELO III, 2020 (detail)
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Robin Ramos & Kymani Ceder
De Kroon, 2019 (film still)



De Heilige Driehoek                                                                                                                                         
Het gebied de Heilige Driehoek in Oosterhout – ruim 100 
hectare groot – dankt zijn naam aan drie monumentale 
kloostercomplexen die zijn omgeven door ruime tuinen, 
met eromheen prachtige landerijen. Muren bakenen 
het gebied af en zorgen voor een aangename stilte, 
waarbinnen de kloosters functioneren. De Heilige 
Driehoek in Oosterhout is de enige locatie in Nederland 
met een combinatie van drie actieve kloosters. Het is 
een uniek kloostergebied, dat tijdens de biënnale dient 
als inspiratiebron voor hedendaagse kunst. De Biënnale 
Kunst in de Heilige Driehoek is de enige grootschalige 
kunstbiënnale in Europa die hedendaagse kunst, 
spiritualiteit en religie als uitgangspunt neemt.

Informatie 
Voor meer informatie, openingstijden, toegangsprijzen  
en rondleidingen zie:
www.kunstindeheiligedriehoek.nl

contact 
Neem voor meer informatie en HR-persfoto’s contact  
op met ‘Claire Beke – Communicatie in Cultuur’  
via: beke@communicatieincultuur.com

 

Bil Viola
Water Martyr, 2014 (video still)

Juliëtte Minchin
La Veillée au candelou, 2019

Martin & Inge Riebeek
Shirlene Smith, Detroit, Installatie ‘Love Wins!’
(onderdeel van het project The Essential)


