
 
 

 

PERSBERICHT 

Rotterdam, 17 maart 2011 

  

Sculpture International Rotterdam (SIR) start unieke rondwandeling langs internationale beeldencollectie  

Met gids gratis langs de De Joep, Zadkine en Gabo 

  

Wist je dat er elders in Nederland nóg een kabouter Buttplug staat? En dat De Verwoeste Stad van Zadkine 

oorspronkelijk maar een klein beeld van nog geen meter was? Vanaf zondag 27 maart organiseert Sculpture 

International Rotterdam (SIR) maandelijks een gratis rondleiding langs de pronkstukken - vól verassende 

weetjes. De rondleidingen hartje stad zijn de eerste in een reeks van activiteiten die SIR in 2011 organiseert 

ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. 

  

Het 50-jarige jubileum van SIR valt samen met het 500-jarige jubileum van de Lof der Zotheid van 

Erasmus. In de weet dat Erasmus van Hendrick de Keyser aan het Grootekerkplein het oudste beeld uit de 

collectie is, viert SIR het 50-jarige bestaan van de beeldencollectie. De activiteiten die de komende tijd op 

stapel staan, zijn, behalve de maandelijkse rondwandelingen en speciale thematische rondleidingen rondom 

speciale thema’s, ook een groot symposium dat wordt georganiseerd in december. Ook de onthulling van 

een nieuw werk van Elmgreen & Dragset (resp. DK en NO) eind mei op de Coolsingel vindt plaats in het 

jubileumjaar. 

  

De 45 kunstwerken in de openbare ruimte die SIR beheert vormen samen een van de meest bijzondere 

beeldencollecties van Europa. De collectie, die sinds de jaren ’50 werd opgebouwd, bestaat uit internationaal 

erfgoed als de Naum Gabo (bij De Bijenkorf), De Verwoeste Stad van Zadkine (Maritiem Museum), Wall 

Relief van Henry Moore (Weena) en niet te vergeten: Desiderius Erasmus door Hendrick de Keyser uit de 

17e eeuw. SIR werkt voortdurend aan het nieuw leven inblazen en levendig houden van de collectie en 

brengt de collectie onder de aandacht van de bewoners van de stad, maar ook bezoekers en toeristen. 

  

De nieuwe rondleiding die plaatsvindt op steeds de laatste zondag van de maand bestaat uit een interessante 

mix van oud én nieuw werk uit de collectie. Behalve langs klassiekers als de Gabo, Zadkine en het 

muurreliëf van Henry Moore voert de wandeling ook langs de beroemde beelden van Willem de Kooning op 

het Hofplein én langs de nieuwe werken van Joep van Lieshout op het Churchillplein en The Idler’s 

Playground, ofwel De Pinokkio, voor het Hilton Hotel. Iedere deelnemer aan de wandeling ontvangt de 

gratis plattegrond die SIR onlangs uitbracht. 

  

Martine Herman, een van de vaste gidsen van SIR, verzorgt de rondwandelingen. Als kunstkenner en oud-

werkneemster van het bureau, kent zij de beelden van binnen en buiten. De bevlogen Rotterdamse gids is als 

geen ander goed voor de mooiste, verrassendste en meest bijzondere verhalen over de beelden van 

Rotterdam. Specialiteit van Herman is haar manier van werken, zo is zij momenteel bezig met de opzet van 

een rondleiding voor blinden. 
 

Rondwandeling Sculpture International Rotterdam 

Iedere laatste zondag van de maand (te beginnen op 27 maart) – deelname is gratis 

Aanmelden verplicht via www.sculptureinternationalrotterdam.nl 

Start: 14.00 uur (de rondleiding duurt tot 15.30 uur) 

Startpunt: Café Engels, inclusief een kopje thee of koffie, aangeboden door Café Engels 

Meer informatie: www.sculptureinternationalrotterdam.nl 

  

http://www.sculptureinternationalrotterdam.nl/
http://www.sculptureinternationalrotterdam.nl/


 

<einde persbericht> 
Sculpture International Rotterdam (SIR) is een adviesorgaan van B en W en beheert en ontwikkelt de internationale 

kunstwerken voor de grootstedelijke locaties van Rotterdam en ondersteunt de stad in haar internationale en culturele ambities. 

(SIR is gelieerd aan het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam). De internationale beeldencollectie is eigendom van de stad 

Rotterdam, met uitzondering van de Gabo, de Moore, de Karel Appel en de beelden van De Kooning. 

Noot voor de redactie: bij publicatie graag vermelden www.sculptureinternationalrotterdam.nl. 

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: PR en communicatie van SIR: 010-22 50 854 of 

PR@sculptureinternationalrotterdam.nl.  

Bijgevoegd beeld: Wall Relief van Henri Moore (Weena) 
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