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Over meisjes, roddel en rumoer 
Een gratis rondleiding langs de meest spraakmakende beelden van Rotterdam 
 
Sculpture International Rotterdam (SIR) organiseert ook dit voorjaar weer haar maandelijkse gratis 
rondleidingen langs een groot deel van de beroemde internationale beeldencollectie van Rotterdam. 
Beeldenkenner Martine Herman maakt de wandelaar wegwijs langs de prachtige beelden die de collectie 
kent en vertelt daarbij verrassende en prachtige verhalen die u de stad met heel andere ogen laat zien.  
 
Rotterdam is een echte beeldenstad. Sommige beelden staan er al heel lang, zoals het beeld van Erasmus dat de stad al bijna 
400 jaar siert. Veel van de beelden en monumenten zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en een vanzelfsprekendheid 
geworden. Voor menig Rotterdams beeld is er de nodige strijd geleverd om ze geplaatst te krijgen. Veel mensen herinneren 
zich de krantenberichten nog wel over het politieke debat dat gevoerd werd rondom de Santa Claus. Maar wat veel mensen 
niet weten is dat ook de plaatsing van Sylvette van Picasso de nodige opschudding veroorzaakte. De krantenkoppen riepen in 
1964: "Wij hebben genoeg waardeloze gedrochten in Rotterdam" en een brievenschrijver vond de verantwoordelijke 
wethouder, Mejuffrouw Zeelenberg, even lelijk als het door Picasso afgebeelde meisje. 
  
Vlak bij de Franse Sylvette staat de Rotterdamse Anita. En ook van het uiterlijk van dit meisje is niet gecharmeerd. Nu is Anita, 
met haar oranje vlekken en blauwe kapsel, geen alledaagse verschijning. In de fabriek waar ze gemaakt werd noemden de 
mannen haar ‘geile Anita’ maar de man in de straat houdt het bij gecrashte ijscokar of gedeformeerde koe. 
  
Voor meer verhalen, achtergronden en rumoer rondom de Rotterdamse beeldencollectie kunt u iedere laatste zondag van de 
maand meelopen met Martine Herman die u langs de mooiste en meest spraakmakende beelden van Rotterdam voert. 
  
Naast Santa Claus van Paul McCarthy, Anita van David Bade en Sylvette van Pablo Picasso/Carl Nesjar, gaat de wandeling 
ook langs Qwertz, de gekleurde beelden van Franz West; Elevazione, de ‘opgetilde’ bronzen boom van Giuseppe Penone; 
Bloem/Vlam/Hek/IJs, het beeld van Richard Artschwager dat ieder jaargetijde een andere naam heeft; The Longs thin Yellow 
legs of architecture van Coop Himmelb(l)au en tot slot De Boeg van Frederico Carasso. 
  
De rondleidingen vinden plaats op de laatste zondag van de maand, vooralsnog op zondag 29 april, 27 mei en 24 juni. 
Start wandeling: Bilderberg Parkhotel, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam 
Inloop: vanaf  13:30 uur 
Start wandeling: 14:00 uur 
Deelname: gratis en alleen na online aanmelding via www.sculptureinternationalrotterdam.nl.  
 
Sculpture International Rotterdam (SIR) beheert de 47 kunstwerken van de collectie internationale beelden van Rotterdam, 
waaronder internationaal erfgoed als de Naum Gabo voor de deur van De Bijenkorf aan de Coolsingel, De Verwoeste Stad van 
Zadkine, Wall Relief van Henry Moore en het 17e  eeuwse beeld van Desiderius Erasmus door Hendrick de Keyser. Sculpture 
International Rotterdam (SIR), voorheen de Internationale Beelden Collectie adviseert rechtstreeks aan het College van BenW. 
De Collectie is, met uitzondering van de Gabo, de Moore, de Karel Appel en twee beelden van Willem de Kooning eigendom 
van de stad Rotterdam. 
 
 
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) 
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.  
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