
3. Kalliopi Lemos  
DE VLECHT (2021)
Van alle prominente beelden 
in het centrum was er niet één 
door een vrouw gemaakt. Dat 
is op wereldvrouwendag 2021 
goedgemaakt met dit beeld van 
Lemos. Het toont een symbool 
van vrouwelijkheid op een 
macho formaat dat van oudsher 
juist als masculien geldt. Het 
past op het beeldenterras 
dat het thema de menselijke 
figuur heeft. 
Of all the prominent sculptures in 
the city centre, not a single one 
had been made by a woman. This 
omission was rectified by means of 
this sculpture by Lemos, which was 
revealed on International Women’s 
Day 2021. The Plait shows a symbol 
of femininity on a large, so-called 
‘macho’ scale, therefore also play-
ing with traditional associations 
with masculinity. It fits in well with 
the theme of the sculpture terrace: 
The Human Figure.

7. Fritz Wotruba 
LIGGENDE FIGUUR (1971) 
‘Ik droom van een sculptuur, 
waarin landschap, architectuur 
en stad tot een eenheid worden.’ 
zei de Oostenrijkse beeldhouwer 
Wotruba. Hij houwde dit beeld 
als één geheel van cilinders en 
kubussen. Hij liet een ruwe huid 
op dit kalksteen, dat vol kleine 
fossielen zit. 
‘I dream of a type of sculpture in 
which landscape, architecture 
and the city are united,’ said 
the Austrian sculptor Wotruba. 
He carved this entire sculpture 
Reclining Figure, consisting of 
cylinders and cubes, from a single 
piece of limestone that is filled with 
small fossils. The rough surface of 
the stone has been kept intact.

2. Job Koelewijn  
FORMULE B. (2001)
Rotterdam is geen stad van 
fonteinen. Die horen in oude 
steden met deftige pleinen. 
Deze fontein blijft dan ook 
bescheiden laag, maar biedt 
wel een poëtische oproep om 
nooit op te geven. Het is een 
beroemde regel van dichter en 
schrijver Samuel Beckett. 
Rotterdam is not a city of fountains 
– those belong in historic cities 
with fancy squares. For that reason, 
this fountain is modestly low-key, 
although it does express a poetic 
appeal to never give up: No matter. 
Try again. Fail again. Fail better. It is 
a famous passage from a novel by 
Samuel Beckett.

6. Carel Visser  
MOEDER EN KIND (2001) 
Carel Visser had zijn ontwerp 
voor een bootvormige sculptuur 
al klaar, passend bij de haven-
stad, toen dat werd afgekeurd: 
was hij vergeten dat het beel-
denterras als thema de mense-
lijke gestalte had? Vervolgens 
heeft hij deze bronzen moeder 
en kind ontworpen.  
Carel Visser had already finished a 
design for a boat-shaped sculpture 
to complement the port city, but 
this was rejected. Had he forgot-
ten that the theme of the sculpture 
terrace was The Human Figure? He 
subsequently designed this bronze 
mother and child sculpture. 

11. David Bade 
ANITA (2001) 
David Bade werkt voor zijn 
weelderige beelden graag 
met gevonden afvalmateriaal, 
zoals gips, karton, plastic, 
purschuim. Maar voor op straat 
moest het meer duurzaam zijn. 
Medewerkers van de fabriek 
die deze artistieke puinzak in 
polyester uitvoerden, gaven het 
de bijnaam ‘Anita’. Zo was in elk 
geval de titel toch een gevonden 
materiaal. 
For his extravagant sculptures, 
David Bade enjoys working with 
found waste materials such as 
plaster, cardboard, plastic and 
polyurethane foam. However, more 
durable materials were required for 
outdoors. The factory workers who 
produced this artistic refuse sack in 
polyester, nicknamed it ‘Anita’. So 
at least the title can still be called a 
‘found material’.

9. Auguste Rodin 
L’HOMME QUI MARCHE 
(1961)
‘Stop’, kon beeldhouwer Rodin 
zeggen tegen de modellen die 
rondliepen in zijn atelier, zodra 
hij een interessante pose zag. 
Vervolgens moest het model 
deze een paar uur vasthouden, 
terwijl Rodin hem of haar zo 
naturel mogelijk verbeeldde. 
Deze uiterst realistische beeld-
houwkunst druiste stevig in 
tegen de klassieke 19e-eeuwse 
smaak. 
As soon as he saw an interesting 
pose, Rodin would shout ‘Stop!’ 
to the models who were walking 
around in his studio. The model 
would subsequently have to keep 
this pose for a couple of hours, 
while Rodin attempted to capture 
it in the most natural way. This 
extremely realistic style of sculpture 
sharply conflicted with conventional 
19th-century tastes.

13. Willem Oorebeek 
THE INDIVIDUAL PARALLEL 
BILDERBERG UTOPIA 
(2014) 
Het grootste kunstwerk aan 
de Westersingel herken je niet 
als zodanig, behalve ’s avonds: 
dan lichten de stippen zachtjes 
op en wordt heel de zijgevel 
van het Parkhotel een grafisch 
kunstwerk.
The largest artwork on the Wester-
singel street may not be recogniz-
able as such, except in the evenings 
when the dots are gently illuminated 
and turn the entire side wall of the 
Park Hotel into a graphic artwork.

16. John Blake 
KUNSTHALTE WITTE DE 
WITH & DE HALS (2000)
Deze keurig uitziende tramhalte 
is in feite een soort protest-
kunst. Er was een gewone 
tramhalte die werd opgeheven, 
tot onvrede van de kunstinstel-
lingen en winkeliers in de straat. 
Daarop ontwierp John Blake 
een spierwitte tramhalte zonder 
reclames. Het is wit zoals 
galeries ook wel ‘white cubes’ 
heten. De hals ernaast verwijst 
naar etalages uit juwelierszaken 
en is ook museaal wit. 
This smart-looking tram stop is in 
fact a protest artwork. The regular 
tram stop which stood on this exact 
spot had been removed, much to 
the discontent of the art institu-
tions and shopkeepers in the street. 
John Blake responded by designing 
a bright white tram stop without 
advertisements; the white referring 
to ‘white cube’ art galleries. The 
Neck standing next to it alludes to 
the window displays of jewellery 
shops and also has a museum-
white finish.

10. Paul McCarthy 
SANTA CLAUS (2001) 
Het lijkt misschien een kerst-
boom, maar deze Santa Claus 
houdt iets anders vast. In de rel 
die daardoor ontstond, kreeg 
de onfatsoenlijke ‘Kabouter 
Buttplug’ geen plek in de open-
bare ruimte. Jarenlang stond 
het bij Museum Boijmans Van 
Beuningen. Inmiddels op straat 
aanbeland geniet het nu juist 
grote populariteit. 
Although it may look like a Christ-
mas tree, this Santa Claus is holding 
something else. As a result of all 
the commotion surrounding this 
sculpture, the indecent ‘Buttplug 
Gnome’ was not displayed in the 
public space at first. For years 
it was standing next to Museum 
Boijmans Van Beuningen. It has now 
been moved to a street location 
and, surprisingly, has since become 
extremely popular.

14. Franz West 
QWERTZ (2001) 
Dit talud omringd door cafés 
vond Franz West een gezellige 
locatie om ‘zitworsten’ neer te 
leggen. Hij had vaker quasi-
bruikbare sculpturen en meubel-
beelden gemaakt: kruisingen 
tussen kunst en zitobject. Zo 
ook deze rollen, al zitten ze niet 
echt lekker. Daarvoor zijn ze 
toch net te veel kunst. 
Franz West thought this slope sur-
rounded by cafés would be a fun 
location for his ‘sausage seats’. He 
created semi-useful sculptures and 
furniture artworks before: hybrid 
form between art and seating 
object. These ‘sausages’ are also an 
example of this, even though they 
are not exactly comfortable to sit 
on. They are a bit too artsy for that.

19. Frans en Marja 
de Boer - Lichtveld 
ZONDER TITEL (1985)
Sinds de 16e-eeuwse 
Renaissance liefde voor de 
gulden snede geldt de cirkel in 
de kunst als de meest perfecte 
vorm. Deze sculptuur werd 
gefinancierd vanuit budget voor 
grote ondergrondse rioolwerk-
zaamheden – een onzichtbare 
maar vieze taak, bekroond 
met juist een ongenaakbaar 
glanzend object. Maar wel met 
een hapje eruit, om die perfectie 
te doorbreken.   
Ever since the 16th-century Renais-
sance love of the golden ratio, the 
circle has been considered the 
most perfect shape in art. This 
sculpture was co-financed with the 
help of a budget for underground 
sewage maintenance work – an 
invisible, but filthy job, contrastingly 
crowned by a pristine, shiny object. 
However, to break the perfection a 
little piece is missing.   

23. Henk Visch
MARATHONBEELD (2001) 
Henk Visch en de stad Rotter-
dam mogen elkaar graag: hij 
heeft in totaal zes beelden in 
de stad staan. Het zijn veelal 
mens- en dierfiguren, behalve 
dit Marathonbeeld. Toch is dit 
niet zo abstract als het lijkt: het 
is een bosje bloemen. Voor de 
winnaar van de marathon. 
Henk Visch and the city of 
Rotterdam like each other a lot – 
a total of six sculptures by Visch 
have been placed in the city. Most 
of them portray human or animal 
figures, but not this Marathon 
Sculpture. And yet it is not as 
abstract as it may seem: it is a 
bouquet of flowers, for the winner 
of the marathon.

17. Giuseppe Penone
ELEVAZIONE (2001) 
De Italiaanse beweging Arte 
Povera betekent kunst van 
arme materialen, zoals stro, 
hout, fruit, vaak gecombineerd 
tot symbiotische relaties. 
Giuseppe Penone doet dit met 
bomen en haalt de kracht van 
de natuur aan: hij maakte een 
bronzen boom, geholpen door 
vier echte bomen. Die groeien 
op rond dit brons, dat sporen 
trekt in hun bast. 
The name of the Italian art move-
ment Arte Povera refers to art made 
from ‘poor’ materials, such as straw, 
wood, and fruit, often combined 
to form symbiotic relationships. 
Giuseppe Penone uses trees in 
his work, also recruiting the power 
of nature. The bronze tree he 
constructed here is aided by four 
real trees that continue to grow all 
around it. In turn, the bronze object 
leaves its marks on their bark.

21. Césare Peeren & 
Mr. June – REWIND (2020)
Dit is een dubbel gerecycled 
kunstwerk. Het is gemaakt van 
windmolens, die schone energie 
leveren maar waarvan de wieken 
totaal niet afbreekbaar zijn. 
Eerst is het tot artistieke zit-
sculptuur omgetoverd, en later 
met regenboogkleuren omge-
doopt tot een monument voor 
seksuele en genderdiversiteit. 
This is a twice-recycled artwork. It 
was made from wind turbines that 
may produce clean energy, but 
have blades that are absolutely not 
biodegradable. It was first turned 
into an artistic, sculptural seat, but 
later transformed into a monument 
for sexual and gender diversity in 
the colours of the rainbow.

20. Coop Himmelb(l)au 
THE LONG THIN 
YELLOW LEGS OF 
ARCHITECTURE (1988) 
Radicaal vernieuwend waren de 
Oostenrijkse architecten Coop 
Himmelb(l)au in de jaren zestig. 
Zo ontwierpen ze pneumatische 
vesten met videohelmen die 
kijkers dwongen om pornografie 
en geweld te bekijken, waarbij 
het vest op de nieren stootte 
en parfum en bloedgeuren 
verspreidde. Dan valt dit beeld 
nog mee. 
The Austrian architects of Coop 
Himmelb(l)au were radically 
ground-breaking in the 1960s. Their 
designs included pneumatic vests 
with video helmets that forced the 
spectator to look at pornography 
and violence while the vest would 
punch their kidneys and spread an 
aroma of perfume and blood. By 
comparison, this sculpture seems 
relatively harmless.

24. Frederici Carasso
DE BOEG (1956)
Oorlogsmonumenten leverden 
na de oorlog vaak controverse 
op. Bij De boeg ging de discus-
sie niet zozeer over wie her-
dacht moesten worden, namelijk 
hen die vielen op zee, maar over 
de vorm. Te abstract, alleen zo’n 
scheepsboeg, en dus moest er 
na acht jaar gesteggel nog een 
bronzen beeldengroep omheen. 
War memorials often lead to 
controversy after the war. In the 
case of this sculpture, The Bow, 
the discussion was not so much 
about who would have to be 
commemorated – i.e. all those who 
had lost their lives at sea –, but 
about its physical shape. The initial 
solitary ship’s bow was considered 
to be too abstract, so after eight 
years of toing and froing a group of 
bronze figures was added.

18. Richard Artschwager 
ZONDER TITEL (1988)
Beeldhouwer Richard 
Art schwager had geen zin in 
uitleg over zijn titelloze beeld, 
dat hij in 1988 maakte voor 
de grote kunstmanifestatie 
‘Beelden in de stad’. In de 
catalogus noemde hij wat 
seizoensgebonden kreten zoals 
bloem en ijs, en stuurt zo de 
beschouwer met een kluitje in 
het riet: zoek het zelf maar uit. 
Het is gewoon kunst. 
The sculptor Richard Artschwager 
wasn’t at all interested in explaining 
the untitled sculpture he made for 
the major art manifestation Sculp-
tures in the City. In the catalogue he 
simply mentioned a few seasonal 
catchwords such as ‘flower’ and 
‘ice’, thus leaving the spectator 
none the wiser: just try and figure it 
out for yourself! It’s only art.

22. Susan Philipsz 
SEVEN TEARS (2017)
Dit is wellicht het meest onzicht-
bare kunstwerk van Rotterdam. 
Letterlijk. Luister goed en je 
hoort onder de brug klanken van 
een muziekstuk van componist 
Jan Pieterszoon Sweelinck 
(1562 – 1621) mits je op de juiste 
plek en momenten luistert. 
This may well be the least visible 
artwork in Rotterdam. Literally. 
Listen close and you will hear 
the sounds of a musical piece by 
the composer Jan Pieterszoon 
Sweelinck (1562 – 1621) coming out 
from under the bridge – provided 
you are listening in the right spot 
and at the right time.

27. Giny Vos
LIGHT GIG (2013)
De belofte van de bijnaam 
Manhattan aan de Maas voor de 
Wilhelminapier is waargemaakt 
door de vele filmopnamen die 
hier plaatsvinden. Die groot-
stedelijke allure zit ook in dit 
monumentale lichtkunstwerk. 
Met al zijn flikkeringen herin-
nert het aan de vroege film-
experimenten die passen bij de 
geschiedenis van dit filmhuis. 
The many film shoots that take 
place in the Wilhelminapier area do 
justice to the promise implied by its 
nickname: Manhattan on the Maas. 
The same metropolitan appeal can 
also be found in this monumental 
piece of light art. Its flickering 
lights are reminiscent of early film 
experiments and therefore perfectly 
match the history of this arthouse 
cinema.

25. Niels Post
ON SPAM, LECTORI 
SALUTEM #6 (2017)
In 2006 hing kunstenaar Niels 
Post illegaal een brievenbus 
aan de Erasmusbrug en vroeg 
mensen om hem post te sturen. 
Het werkte nog ook. Tot de 
gemeente hem vroeg er toch 
maar mee op te houden. Als her-
innering hing hij een tekst regel 
uit spamberichten op – ook een 
soort clandestiene post.
In 2006, the artist Niels Post 
illegally attached a letterbox to 
the Erasmus bridge and requested 
people to send him mail. Remark-
ably, it worked. At least, until the 
municipality asked him to stop. As 
a reminder he replaced it with a line 
he found in his spam filter – another 
type of clandestine message.

29. Arnoud Holleman
WILHELMINASTEEN (2013)
Begin deze eeuw werd in de 
kademuur een koker met 
oorkonde ontdekt. Ze waren in 
1891 ingemetseld achter een 
gedenksteen, onthuld door 
de toen 10-jarige Koningin 
Wilhelmina. In 2013 liet Arnoud 
Holleman een tijdscapsule 
inkapselen met boodschappen 
voor de toekomst. Op 30 mei 
2135 wordt deze geopend. 
At the beginning of this century, a 
tube containing a certificate was 
discovered in the embankment 
wall. In 1891 it had been bricked in 
behind a memorial stone which was 
unveiled by the then ten-year-old 
Queen Wilhelmina. In 2013, Arnoud 
Holleman inserted a time capsule 
containing messages to the future. 
It will be opened on 30 May 2135. 

28. Jeff Wall 
LOST LUGGAGE 
DEPOT (2001) 
Voor conceptueel fotograaf Jeff 
Wall is dit monument een uni-
cum in zijn oeuvre. Het symboli-
seert de miljoenen Europeanen 
die in de 19e en 20e eeuw van 
hier vertrokken naar Amerika 
om daar een nieuw leven op te 
bouwen. De eenzame lantaarn-
paal strooit ’s avonds licht uit 
over de vergeten bagage, sym-
bool van de achterblijvers.
In the conceptual photographer Jeff 
Wall’s body of work, this monument 
is a one-off. It symbolizes the 
millions of Europeans that left this 
place in the 19th and 20th centuries 
and went on to build a new life 
in America. At night, the solitary 
lamppost scatters its light across 
the forgotten luggage – a symbol of 
those who were left behind. 

26. Han Rehm
DE LASTDRAGER (1950) 
In Rotterdam is dit misschien 
niet het bekendste beeld, maar 
elders ligt dat anders. De last-
drager werd gemaakt voor een 
havenbedrijf dat het gebruikte 
voor zijn postpapier en emble-
men tot in China en Afrika. 
Oorspronkelijk stond dit beeld 
op een silo in Katendrecht.
Although this may not be the best-
known work to the people of Rotter-
dam, it is better-known elsewhere 
in the world. The Porter was made 
for a company in the Rotterdam 
port and was also used as the 
company’s logo, for instance on its 
stationary, thus finding its way to 
locations as far as China and Africa. 
The sculpture originally stood on a 
warehouse in the Katendrecht area.  

30. Gavin Turk
L’ÂGE D’OR (2021)
Hier is de wereld een surrea-
listisch schilderij: er staat een 
deur open, maar waarheen? 
Dit kunstwerk van het FENIX 
Landverhuizersmuseum op 
Katendrecht aan de overkant, 
is ook een symbool van de vele 
Europeanen die vanaf deze kade 
vertrokken naar het ongewisse. 
Maar je kunt ook de andere kant 
de deur door. Tenminste, zo 
lang de deur naar Europa niet 
dichtgegooid wordt. 
In this work, the world is like a 
surrealist painting: a door is left 
open, but where does it lead? This 
artwork, located opposite the future 
FENIX Museum of Migration in the 
Katendrecht area, is also symbolic 
for the many Europeans who left 
this quay to begin their journey 
towards an uncertain future. But the 
door also gives access to the other 
side. At least, for as long as the door 
to Europe is not slammed shut.

1. Hubert van Lith  
ONGEBROKEN VERZET 
(1965)
Dit initiatief van Stichting 
Rotter dams Verzetsmonument 
leverde een discussie op aan 
wie dit monument moest 
worden opgedragen: aan alleen 
het illegale verzet óf aan alle 
gevallenen? Pas 20 jaar later 
werd het monument onthuld.
Initiated by the Foundation Rotter-
dam Resistance Monument, this 
monument led to a discussion 
about whom exactly it should be 
dedicated to. Was it only in honour 
of the illegal resistance, or should 
it include all those who had fallen? 
Unbroken Resistance was not 
revealed until 20 years later.

5. Henri Laurens  
LA GRANDE MUSICIENNE 
(1963)
Dat Henri Laurens klaar was 
met het kubisme waar hij lange 
tijd in werkte, bewijst deze 
veel rondere sculptuur. De 
achterkant heeft bovendien 
een geprononceerde ruggen-
graat die hij had afgekeken van 
Matisse, die met zijn schilder-
achtigheid een tegenpool was 
van de veel hoekiger Picasso 
en Laurens’ andere kubistische 
vrienden. 
The fact that Henri Laurens was 
done with cubism, a style he had 
been working in for a long time, 
is obvious from this much curvier 
sculpture. In addition, the sculpture 
has a pronounced backbone, a fea-
ture inspired by the work of Matisse 
who, with his more flowy and pictur-
esque style, was the exact opposite 
of Laurens’s more angular cubist 
friends, including Picasso.

12. David Vandekop 
ZONDER TITEL (1984) 
In Rotterdam wordt altijd 
gebouwd, waardoor kunst nogal 
eens moet verhuizen. Dit beeld 
van David Vandekop moest op 
de Westblaak wijken voor een 
skatepark. Toen kreeg het deze 
locatie, een veilig eigen perkje. 
Gemaakt van klei verwijst het 
naar de dijken en kleigrond uit 
de omgeving van zijn atelier, 
een boerenschuur in Zeeland. 
Het is blauw als de zee, geel als 
korenvelden. 
There is always some kind of 
construction work going on in 
Rotterdam, which means that, on 
a regular basis, artworks have to 
be moved. This sculpture by David 
Vandekop on the Westblaak street 
had to make way for a skate park. 
It was then given a safe little plot of 
its own in this location. Created in 
clay, it refers to the dikes and clay 
soil found in the environment of the 
artist’s studio, a converted barn in 
the province of Zeeland. It is blue 
like the ocean, and yellow like the 
cornfields.

4. Joel Shapiro  
ZONDER TITEL (1999) 
In de strenge minimal art van 
de jaren zestig was persoonlijke 
stijl verboden. Kunst ging over 
vorm, gewicht, ruimte. Minimalist 
Shapiro vond dat uiteindelijk 
toch te beperkt, zoals blijkt uit dit 
geometrische beeld. Dat bestaat 
best streng uit vijf gelijke balken, 
maar samen maken ze toch een 
huppelend dansje. 
Having a personal style was strictly 
forbidden in the rigid minimal art 
movement of the 1960s. Art should 
be about form, weight, space. The 
minimalist Shapiro found these rules 
too restrictive in the end, as is obvi-
ous from this geometric sculpture. 
Although it still looks like a rather 
strict construction with five similar-
sized beams, all elements combined 
are performing a lively dance.

15. Pablo Picasso & Carl 
Nesjar – SYLVETTE (1970)
Dit lieve meisje met paarden-
staart oogstte onverwacht veel 
kritiek. Picasso was bevriend 
met beeldhouwer Carl Nesjar, 
die een slimme betontechniek 
ontwikkelde om diens tekeningen 
in sculpturen te vertalen. Maar, 
zeiden sommigen, dit is geen 
sculptuur: het is een uitgeklapte 
tekening en dat hoort niet op 
straat. 
Unexpectedly, this sweet little girl 
with her ponytail received a lot of 
criticism. Picasso’s friend Carl Nesjar 
had developed a smart technique 
to translate Picasso’s drawings into 
sculptures. However, some people 
argued that this was not a sculpture 
at all, but simply a converted draw-
ing – something that should not be 
displayed in the streets.

8. Umberto Mastroianni  
HET AFSCHEID (1957)
Dit beeld heette De minnaars, 
maar de bruikleengever, de NS, 
vond dat wat ongepast voor 
het Centraal Station waar het 
stond. Het herdoopte het als 
‘Het afscheid’, een betamelijker 
titel. Misschien hoopte de NS 
dat het beeld zo abstract is dat 
het publiek niet ziet dat het 
wel zeer innig verstrengelde 
lichamen zijn. 
This sculpture was first called 
The Lovers, but the lender, the 
NS (Dutch Railways), found that 
name somewhat inappropriate for 
its Central Station location. It was 
therefore given the more respect-
able title The Farewell. Perhaps the 
NS had hoped that the sculpture 
would be too abstract for the public 
to notice that these two bodies 
are actually entangled in a rather 
intimate embrace.

BKOR EN SIR 

Geen enkele stad in Nederland 
heeft zo veel kunstwerken op 
straat als Rotterdam. De stads-
collectie nam een aanvang in 
1622 met de realisering van het 
standbeeld van Erasmus. Meest 
recentelijk werd De vlecht van 
Kalliopi Lemos aan de collectie 
toegevoegd. Het hoge niveau 
van de werken en de prachtige 
staat waarin ze verkeren zijn 
vooral te danken aan twee pro-
gramma’s van CBK Rotterdam. 
BKOR (Beeldende Kunst & 
Openbare Ruimte) richt zich 
op kunstwerken in buurten en 
wijken. SIR (Sculpture Interna-
tional Rotterdam) waarborgt de 
internationale ambities van de 
collectie. Samen plaatsen en 
beheren zij de kunstwerken in 
de stad en geven zij vorm aan 
een uniek kennis- en documen-
tatiecentrum met betrekking tot 
kunst in de openbare ruimte. 

BKOR AND SIR 

No other city in the Netherlands 
can boast as many artworks in 
its streets as Rotterdam. The city 
collection was started in 1622 
with the realization of a statue 
of Erasmus. The Plait by Kalliopi 
Lemos is the most recent addi-
tion to the collection. The high 
quality of the artworks and their 
wonderful state of repair can, for 
the most part, be credited to two 
programmes of CBK Rotter dam. 
BKOR (Beeldende Kunst & 
Openbare Ruimte – Visual Art 
& Public Space) focuses on the 
artworks in the various neigh-
bourhoods and districts. SIR 
(Sculpture International Rotter-
dam) safeguards the internatio-
nal ambitions of the collection. 
Together they are responsible for 
finding locations for and main-
taining the artworks in the city, 
and for shaping a unique exper-
tise and documentation centre 
with respect to public art.  

COLOFON / COLOPHON
BKOR en SIR zijn programma’s van CBK Rotterdam /
BKOR and SIR are programmes of CBK Rotterdam
www.bkor.nl / www.sculptureinternational rotterdam.nl

OREN EN OGEN TEKORT

Kunst en cultuur moet voor 
iedereen toegankelijk zijn, dat 
is waar wij aan werken. Met 
het project Beeld in Geluid 
zorgen we voor een objectieve 
beschrijving van kunstwerken in 
de openbare ruimte. Met behulp 
van deze informatie en gebruik 
van de tastzin kan dit voor men-
sen met een visuele beperking 
net dát beetje extra zijn om een 
eigen idee over de kunstwerken 
te vormen. 

OREN EN OGEN TEKORT

Art and culture should be acces-
sible to all, and that is exactly 
what we are hoping to achieve. 
Through the project Beeld in 
Geluid (Image in Sound) we 
provide objective descriptions 
of artworks in the public space. 
This information, combined with 
the sense of touch, may be just 
that little bit extra that people 
with a visual impairment need to 
form their own opinions about 
the artworks.

www.bkor.nl 
www.sculptureinternationalrotterdam.nl
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van Westersingel naar Wilhelminapier

Kunstroute
Rotterdam 
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Ontdek met onze kunstroutes de grote 
diversiteit aan beelden in de stad. Deze 
route met 30 kunstwerken brengt u van 
Noord naar Zuid, langs de Wester singel, 
over de Maas, en ten slotte naar de 
Wilhelminapier. De route is toegankelijk 
gemaakt voor mensen met een visuele 
beperking. Scan de QR code.

Our art routes enable you to discover 
the great diversity of the sculptures in 
the city. This route with 30 artworks will 
take you from North to South, along the 
Wester singel, across the Maas river, and 
finally to the Wilhelminapier area. The 
route is accessible to people with a visual 
impairment through the QR code.
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