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ARTIS presenteert expositie ‘De staat van natuur’ van Claudius 
Schulze in het Aquarium 
Duitse fotograaf toont eigentijds beeld van natuur  
 
Vanaf vandaag biedt ARTIS een podium aan fotograaf Claudius Schulze met zijn 
tentoonstelling ‘De staat van natuur’ in het Aquarium van ARTIS. ARTIS en Schulze 
slaan de handen ineen om het gesprek op gang te brengen over hoe de mens natuur 
ervaart en behandelt. De Duitse fotograaf Claudius Schulze ging op reis door 
Europa  om landschappen te fotograferen. Op iedere foto is de menselijke invloed op 
het landschap te zien, bijvoorbeeld door een opduikende kabelbaan of een 
geasfalteerde duin. Met de tentoonstelling stelt ARTIS de bezoekers vragen over de 
invloed van de mens op de natuur.  
 

Moderne natuurfotografie 
Dijken, dammen en lawinehekken: zelfs in de meest afgelegen wildernissen probeert de 
mens de krachten van de natuur te beheersen. Waar men het liefst de ongerepte natuur 
fotografeert, doet Schulze bewust het tegenovergestelde. Hij fotografeert juist het landschap 
met de menselijke invloeden daarin. Schulze laat op een toegankelijke en esthetische manier 
zien dat de wereld veranderd is, en bevraagt het publiek: is de mens nu onderdeel van de 
natuur? En hebben we nog wel wilde natuur?  
 
Bezoek 
De expositie bevindt zich in de tentoonstellingszaal in het ARTIS-Aquarium, en blijft daar tot 
het voorjaar van 2019. Het Aquarium is tijdens openingstijden van ARTIS te bezoeken met 
een ARTIS-toegangskaart. Kijk voor meer informatie over tijden en prijzen op 
https://www.artis.nl/plan-je-bezoek.  

Schulzes boek ‘The State of Nature’ is vanaf donderdag 1 februari te koop in de ARTIS-

winkel. 

Claudius Schulze heeft naast fotografie ook Political Science en Islamic Studies gestudeerd 
aan de universiteit van Hamburg. Schulze heeft zijn masters gedaan in Conflict Analysis and 
Resolution aan de Universiteit Sabanci in Istanbul. ‘De staat van natuur’ werd genomineerd 
voor de Prix Pictet prijs en zijn werk stond in bladen als GQ, National Geographic Traveller 
en The Independent.  

Lees hier een interview met Claudius Schulze. 
 
Download hier beeldmateriaal van de expositie ‘De staat van natuur’. 
 
In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te 
gaan. ARTIS met haar 26 rijksmonumenten bestaat uit een historisch stadspark, het 
internationaal bekroonde museum ARTIS-Micropia en het Artisplein met het aanliggende 
ARTIS-Groote Museum, ARTIS-café restaurant de Plantage en de ARTIS-Studio. ARTIS, dat 
sinds 1838 bestaat, is een stichting en een officieel erkend goed doel met het CBF-Keur en 
de ANBI-status. ARTIS houdt van al het leven. ARTIS Leeft. 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht, kunt u contact opnemen 
met Marjolein Drenth, communicatie. Telefoon: 020 52 33 515 of 06 53 73 86 88.  E-mail: 
communicatie@artis.nl. 
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