
 

PERSBERICHT 

DE KUNSTCOLLECTIE VAN € 5 MILJOEN OP HET NIEUWSTE SCHIP VAN 
REGENT SEVEN SEAS CRUISES® 

De kunstwerken zijn vanaf februari 2020 te bewonderen aan boord van Seven Seas SplendorTM 

  
Amsterdam, 16 december 2019 – Regent Seven Seas Cruises®, ’s werelds meest toonaangevende 

luxueuze cruiserederij, heeft de details onthuld van de adembenemende kunstverzameling die 

permanent tentoongesteld wordt aan boord van Seven Seas SplendorTM. Het heeft bijna twee jaar 

geduurd om de 300-delige collectie te verzamelen en te laten maken. De werken komen van 

kunstenaars en galerijen van over de hele wereld en zullen voor het eerst in deze samenstelling te 

zien zijn wanneer het schip in februari 2020 officieel aan de vloot wordt toegevoegd. 
  

“De kunst die straks op Seven Seas Splendor is te bewonderen, is één van de meest onderscheidende 

verzamelingen van 20- en 21-eeuwse kunst die op zee rondvaart,” zegt Frank Del Rio, President en 

Chief Executive Officer van Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., die persoonlijk de opdracht heeft 

gegeven voor een groot deel van de kunstwerken. “We hebben een verzameling van hedendaagse 

beeldende kunst die de ruimtes transformeren door bedachtzaamheid, kleur en inspirerende 

creativiteit, en die samen de perfecte luxueuze sfeer uitstralen. De collectie zal door de gasten 

gewaardeerd worden, omdat elk kunstwerk een uitzonderlijke plek heeft gekregen in zowel de 

openbare ruimtes als in de gastensuites op dit geweldige schip.” 
  
De verzameling bevat werk van meer dan 200 kunstenaars en een scala aan verschillende mediums. 

Hierbij alvast een tipje van de sluier: 
  
- Pablo Picasso (litho en print). Twee werken van Picasso zijn tentoongesteld in restaurant Prime 7 en 

in de exclusieve Regent Suite: 

  Le Taureau Noir 

 



 

Notre Dame de Vie 

- Eduardo Arranz-Bravo (olieverf op canvas). De werken van Arranz-Bravo zijn te zien in Prime 7 en in 

het Atrium: 
  

 
Bull 

 

  



Adub 

 

 

The Worker 
  
- Juan Roberto Diago (mixed media op canvas). De werken van Diago zijn te zien in Coffee Connection: 

 
Time Warrior 

 

 



Miray 

  
- Roberto Matta (olieverf op canvas). Matta’s Ouvres c’est Nous is te zien in het Atrium: 
  

Ouvrez c'est Nous 

  
- Wifredo Lam (gouache, pastel en houtskool op papier op canvas). Het werk van Lam is te zien in de 
Regent Suite: 

  
Zonder titel  

  
- Duncan McClellan (glas). Twee handgeblazen glazen kunstwerken die met hun vurige kleuren en 
gladde rondingen elke blik in de Observation Lounge vangen:  



  

 Alchemy Pair 

  

 
Alchemy Pair 2 

  

- Joan Miró (Aquatint en corborundum, Litho). Miró’s werken zijn te zien in Prime 7: 
  



 The Bullfighter Move 

 

 
The Styx 

  

- Alexander Krishonov (Bronzen beeld). Het bronzen beeld van Krishonov is te zien in Serene Spa & 
WellnessTM: 

  

 

 Zonder titel  

De uitgebreide en gevarieerde verzameling bevat kunstwerken van moderne en klassieke artiesten 
en wordt in alle ruimtes van Seven Seas Splendor tentoongesteld, overal vult de kunst de elegantie 
van het interieur van het schip aan. Met een zeer nauwkeurig oog is voor elk stuk de perfecte plek 
gevonden zodat deze het best tot zijn recht komt. 
  
Zo is bijvoorbeeld Joan Miró’s The Bullfighter Move vanwege het historische belang naast Eduardo 
Arranz-Bravo’s Bull geplaatst in eersteklas steakhouse, Prime 7. De werken van Miró en Arranz-Bravo 



hingen al eerder samen in de prestigieuze Sala Gaspar Gallery in Spanje in 1969, hetzelfde jaar waarin 
The Bullfighter Move geschilderd werd. Miró, destijds 76 jaar oud, staat internationaal bekend als één 
van Spanjes gerenommeerde meesters. Hij raakte bekend met het talent van de 28-jarige Arranz-
Bravo door middel van deze expositie en hielp de opkomende kunstenaar om wereldwijde 
bekendheid te krijgen. Vanaf nu zullen de twee werken voor altijd naast elkaar te bewonderen zijn op 
Seven Seas Splendor. 
  
“We zijn trots om samen te werken met een scala aan hedendaagse kunstenaars van wie de kunst op 
het schip te zien is, en de passagiers van hun geweldige talent te kunnen laten genieten,” vertelt Del 
Rio. “Door hun kunst aan boord van Seven Seas Splendor tentoon te stellen, is het mijn hoop dat meer 
mensen bekend raken met deze bijzondere internationale kunstenaars, waarvan ik sommige - tot mijn 
geluk - zelf heb ontmoet tijdens het verzamelen van deze collectie.” 
  
Een absoluut hoogtepunt aan boord is de dramatische bronzen mythische draak. Dit iconische 
kunstwerk komt kronkelend uit de vloer omhoog en rijst naar het plafond om de gasten van Pacific 
Rim te verwelkomen. De draak van gegoten brons is met zijn bovennatuurlijke parel in Aziatische 
culturen een belichaming van geluk. De gasten lopen door dit levensgrote kunstwerk om Pacific Rim 
binnen te komen. 

 

 
 Dragon Sculpture bij Pacific Rim 

 De extravagante kroonluchters zijn in opdracht gemaakt en dragen hun sprankelende 

steentje bij aan het elegante interieur van het schip. Behalve dat de ruimtes verlicht worden 

met de warme gloed en helderheid vragen de prachtige ontwerpen op een subtiele manier 

de aandacht die ze verdienen. Dit zijn twee van de kroonluchters aan boord: 

  
- Atrium Grand Chandelier. Het armatuur van het Lasvit Glas kunstwerk bestaat uit vijf ringen met 
maar liefst 358 heldere Bohemian kristallen, handgeblazen glazen staafjes. Vijf vakmensen hadden 
drie weken nodig om het stuk voor stuk op te hangen. 
  



   
- Grand Chandelier in het Compass Rose Restaurant. Deze kroonluchter van bijna 3.000 kg is 
opgebouwd uit niet minder dan 870 verlichte glaspanelen. Om de installatie van roestvrij staal en 
handgeblazen glas op te hangen waren drie vakmensen nodig die er tien dagen over hebben gedaan. 
  

   
  
In totaal zijn er 216 prachtige kristallen kroonluchters ontworpen, die in de restaurants, lounges en 
andere openbare ruimtes op Seven Seas Splendor hangen. Er zijn nog eens 119 kristallen 
kroonluchters te vinden in de ruime suites en 218 kroonluchters verlichten de hallen van het schip. 
  
Over Seven Seas Splendor 
Seven Seas Splendor is een meesterwerk dat luxe uitstraalt tot in de kleinste details. Het schip wordt 
momenteel gebouwd in Ancona, Italië en biedt haar 750 gasten de meest luxueuze accommodaties 
terwijl ze vaart naar 's werelds meest beroemde bestemmingen en minder bekende verborgen 
pareltjes. Het all-suite, all-balcony schip is een kunstwerk, van boeg tot achtersteven, en 
perfectioneert  compromisloze luxe met elegantie, comfort en persoonlijke service aan alle gasten. 
Seven Seas Splendor bevat meer dan 4.200m² aan Italiaans marmer, waaronder de met marmer 
afgewerkte badkamers in alle 375 suites. Er is bijna 4.380m² aan balkonruimte op het schip en ze 
beschikt over suites van 28m2 zoals de Veranda Suite tot de Regent Suite van meer dan 400m².  
  
De Regent Suite zet de toon voor haar 14 andere suite-categorieën om de meest luxueuze 
accommodaties op zee aan te bieden. De suite heeft een privéspa met een sauna, stoombad en 
behandelruimte, een Hästens Vividus bed met een waarde van $ 200.000, een onbelemmerd uitzicht 



van 270 graden over de boeg van het schip, een persoonlijke butler en auto met chauffeur in elke 
haven. 
  
Seven Seas Splendor heeft een Culinary Arts Kitchen met 18 werkplekken voor gourmetworkshops 
met demonstraties van master chef instructeurs. Serene Spa & WellnessTM, een nieuw spa concept 
speciaal voor Seven Seas Splendor biedt exclusieve behandelingen aan. De technieken en ingrediënten 
zijn geïnspireerd door bestemmingen over de hele wereld en geven rust aan lichaam en geest. 
  
Behalve Pacific Rim zijn er meerdere uitstekende restaurants, waaronder Compass Rose, het grootste 
specialiteitenrestaurant op zee; Prime 7, een intiem en elegant steakhouse; Chartreuse, typisch Frans 
maar met een moderne twist; en Sette Mari at La Veranda, waar originele Italiaanse specialiteiten op 
het menu staan. Het terras steekt over het water uit met aan drie kanten een adembenemend en 
eindeloos uitzicht. 
  
Tijdens haar eerste seizoen in 2020 zal Seven Seas Splendor de Caribische en Middellandse zee 
aandoen, onder leiding van Kapitein Serena Melani die al 30 jaar ervaring in het vak heeft. 

  
Over Regent Seven Seas Cruises  
Regent Seven Seas Cruises biedt luxe reizigers een ongeëvenaarde ervaring. De moderne vier-schepen 
vloot van de cruisemaatschappij bezoekt meer dan 450 iconische en meeslepende bestemmingen 
over de hele wereld. In 2020 wordt Seven Seas Splendor als vijfde schip toegevoegd en de rederij 
groeit vervolgens met een zesde schip in 2023. Regent Seven Seas Cruises biedt cruises aan waarbij 
vrijwel alles inclusief is, met all-suite accommodatie, de grootste verscheidenheid aan onbeperkte 
gratis excursies in iedere haven, ongelimiteerde Wi-Fi, persoonlijke service, exquise cuisine, 
kwaliteitswijnen en sterke dranken, fooien en zelfs een hotelnacht voorafgaand aan de cruise voor 
gasten die verblijven in Concierge-suites en hoger. 
  
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 
Voor meer informatie en/of hoge resolutie beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met:  
  
USP Marketing PR / Regent Seven Seas Cruises Benelux 
Contact                Manon van Brecht 
Telefoon             +31 (0)20 42 32 882 
Email                    rssc@usp.nl   
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