
 
PERSBERICHT: Nieuwe “meesterwerken” dankzij internationale Van Gogh Challenge 
 

Amsterdam, 8 september 2022. Tijdens de Van Gogh Challenge daagden designmerk IXXI en het 
Van Gogh Museum kunstenaars wereldwijd uit om Van Goghs meesterwerken een moderne make-
over te geven. De drie beste doorvertalingen krijgen binnenkort zelfs een plek binnen de muren 
van het Van Gogh Museum Amsterdam. 

 
Van Zonnebloemen in 3D tot een Selfieportret; met de Van Gogh Challenge daagden IXXI en het Van 
Gogh Museum Amsterdam designers in binnen- en buitenland uit om hun eigen 21e-eeuwse versie 
te maken van Vincent van Gogh’s wereldberoemde werken. Honderden creatievelingen stuurden 
hun doorvertalingen in, hopende op een plek in IXXI’s exclusieve “Van Gogh 21st Century”-collectie, 
die vanaf 8 september online te bewonderen is. 
 
Met de Van Gogh Challenge zetten IXXI en het Van Gogh Museum Amsterdam naast Van Gogh ook 
opkomende en bestaande hedendaagse designers op de kaart. Marijn Veraart, Head of Global 
Partnerships & Licensing van het Van Gogh Museum Amsterdam: “Het is ontzettend mooi om te zien 
hoe het werk en leven van Vincent van Gogh artiesten van nu inspireert. Op deze manier kunnen 
we creatief talent, samen met IXXI, een podium bieden.”  
 
Tot en met zondag 11 september kiest het publiek welk werk uit de nieuwe collectie een plek in het 
museum verdient, zodat ze hun favoriete werk eind september ook in het echt kunnen bewonderen. 
  
 

-------------------------------- EINDE PERSBERICHT-------------------------------- 

  
 
De Van Gogh 21st Century Collectie is vanaf morgen hier te 
zien: https://www.ixxi.com/nl/partner/van-gogh-21st-century/  
 
Over IXXI 
 
IXXI is Dutch Design met een prijswinnend, gepatenteerd wandsysteem. De vierkante kaarten klik je 
gemakkelijk aan elkaar met de koppelstukjes en met het unieke ophangsysteem hang je jouw 
wanddecoratie zó aan de muur, zonder dat je hoeft te boren. Kies jouw favoriete design uit de 
uitgebreide collectie of ga aan de slag met je eigen foto’s en maak een statement aan de muur met 
IXXI! 

 
Over het Van Gogh Museum Amsterdam 
 
Het Van Gogh Museum in Amsterdam beheert met ruim 200 schilderijen, bijna 500 tekeningen en 
meer dan 700 brieven de grootste verzameling werken van Vincent van Gogh ter wereld. De vaste 
collectie neemt de bezoeker mee op reis door zijn leven en toont de ideeën en ambities achter zijn 
kunst. Het museum trekt jaarlijks bezoekers vanuit de hele wereld. Het Van Gogh Museum 
ontwikkelt onder de merknaam 'Van Gogh Museum Amsterdam' uiteenlopende producten en 
diensten, geïnspireerd op het leven en werk van Vincent Van Gogh. Daarom vertellen ook de 
producten in de online shop en de samenwerking met partners het verhaal van Van Gogh. Alle 
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producten en diensten worden ontwikkeld met het erfgoed van Vincent van Gogh in gedachten en 
het gegenereerde inkomen draagt bij aan de ondersteuning van de activiteiten van het Van Gogh 
Museum. 
 

 Noot voor de redactie: 
 
-      Meer informatie over de Van Gogh Challenge: https://www.ixxi.com/nl/challenge/  
-      Van Gogh 21st Century Collectie: https://www.ixxi.com/nl/partner/van-gogh-21st-century/  
-      Voor vragen: Thomas Beguin, co-CEO IXXI | thomas@ixxi.com | +31 73 202 00 61 
-      Persbericht: https://www.ixxi.com/nl/informatie/artikel/pers/  
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