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Rotterdamse startup Arttenders door !melk geselecteerd als art 
consultant voor grootschalige landschapsontwikkeling in Dubai 
  
Arttenders is een startup die de verbinding maakt tussen kunst en het bedrijfsleven, onder 
andere door het ontwikkelen van kunst in de openbare ruimte. Op uitnodiging van de New 
Yorkse landschapsarchitect !melk zijn zij als exclusieve art consultant aangehaakt bij de 
ontwikkeling van de prominente voetgangersboulevard van 1,6 kilometer in Dubai Creek 
Harbour. Opdrachtgever en projectontwikkelaar Emaar Properties PJSC is erop gericht om 
met deze boulevard een bijzondere impuls te geven aan de ontwikkeling van deze 
metropool. 
  
Als je aan Barcelona denkt, dan denk je aan Las Ramblas: de drukke en spectaculaire 
wandelpromenade is een zeer gewilde toeristenbestemming. Dat is precies wat de 
ontwikkelaars voor ogen hebben met de nieuw te realiseren boulevard in het centrum van 
Dubai. De wandelpromenade vormt de verbinding tussen het nieuw te bouwen Dubai Creek 
Observation Tower (de hoogste bouwkundige constructie ter wereld, ontworpen door 
Calatrava Architects) en eindigt in Harbor Point, op de plek waar Dubai ooit is ontstaan. 
Om de uniciteit en de identiteit van de stad te benadrukken zijn publieke kunstinterventies 
gemarkeerd als belangrijk onderdeel van het ontwerp door de opdrachtgever. 
  
Wereldberoemde landschapsarchitect 
Het ontwerp voor de boulevard komt van ontwerpbureau !melk uit NYC, dat geleid wordt 
door Jerry van Eyck, de uit Nederland afkomstige landschapsarchitect en 
stedenbouwkundige. In de (wereldwijde portfolio van !melk zit onder andere de 
ontwikkeling van het eerste publieke park op The Strip in Las Vegas, maar ook projecten in 
Shanghai en Moskou. Het is de wens van opdrachtgever Emaar Properties PJSC om 
wandelaars op de boulevard te verrassen met kunst. Ter versteking van zijn ontwerp heeft 
Jerry van Eyck Arttenders uitgenodigd om als art consultant bij te dragen aan dit project. 
 
High end kunst in de publieke ruimte 
Het contact tussen !melk en Arttenders is gelegd tijdens een culturele handelsmissie naar 
New York, samen met minister Kajsa Ollongren in 2016, waaraan zij samen met het IFFR als 
enige Rotterdamse ondernemingen deelnamen. Arttenders is een creatief bureau dat de 
verbinding maakt tussen kunst en het bedrijfsleven. Dat doen zij met toegepaste kunst in 
vastgoed- en gebiedsontwikkeling, interieurarchitectuur en communicatieprojecten. Zij 
treden op als art consultant, creative director en projectmanager. Arttenders werkt met 
gevestigde en opkomende kunstenaars uit de hele wereld. De projecten zijn van 
hoogstaande kwaliteit en bieden het publiek een unieke ervaring. 
  
Sensationele toeristenbestemming 
De werktitel van het project in Dubai is DCH1030, een bedrieglijk eenvoudige naam voor een 
ambitieus project. “Zo’n opdracht komt maar één keer in je leven voorbij.”, aldus Faye Ellen, 
één van de medeoprichters van Arttenders. Op dit moment is DCH1030 nog in schetsfase. 



Arttenders heeft een selectie gemaakt van internationaal befaamde kunstenaars met een 
sterke eigen handtekening. Het hogere doel is een ‘multilayered narrative’: een verhaal met 
verschillende lagen in symbiose met het prestigieuze ontwerp van !melk. Samen gaan zij van 
deze boulevard een sensationele toeristenbestemming maken. 
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Voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Westerink, communicatiemanager 
Arttenders. Email: hilde@arttenders.com – tel. 06-10512552 
Website Arttenders: www.arttenders.com 


