
TOURS & TIPS

NAPELS

KUNSTROUTE - METROLIJN 1 
VANAF DE PIAZZA DANTE

De deuren van de metro onder de Piazza Dante 1  
sluiten zich met een schrille toon. De rit door de 
kunst begint. Over de zeven stations van metro- 
lijn 1, de Metro dell’Arte, zijn meer dan 120 
werken van 70 kunstenaars verdeeld. Een groot 
deel van de kunstwerken werd speciaal voor de 
metro vervaardigd: u ziet ze op de perrons, bij 
de roltrappen, bij de in- en uitgang en op de 
pleinen. Voordeliger kunt u hedendaagse 
kunst niet bewonderen. Al voor € 1,10 bent u 
– samen met de bewoners van de stad – van 
een plaats verzekerd. Van kunst genieten is hier 
voor iedereen mogelijk: jong of oud, arm of rijk, 
werknemer of werkloos. Het is de democratische 
kunstverzameling voor onderweg en tegelijk 
een sociaal experiment, waarvan musea alleen 
maar kunnen dromen.

VOLGENDE HALTE
Onder de Piazza Dante gaat het vier verdiepingen 
naar beneden. Op elk niveau is veel ruimte voor 
de kunst ingeruimd. Vertegenwoordigers van de 
internationale transavant-garde, de arte povera 
en de conceptuele kunst hebben het metro-
station fraai vormgegeven. Bijzonder levendig 
en vrolijk is het bijna 30 m lange mozaïek van 

Nicola de Maria op de tweede verdieping. In  
de klassieke kleuren zwart en wit presenteert 
zich echter het metrostation ‘Museo’ bij het 
Archeologisch Museum 2 . Foto’s van antieke 
motieven van de internationaal bekende 
Mimmo Jodice harmoniëren daar wonderlijk 
mooi met reproducties van belangrijke 
sculpturen uit de Griekse en Romeinse tijd.

ZEEBLAUW EN ROZE
Een vuurwerk van kleuren en vormen wacht u 
op de metrostations Salvator Rosa en Materdei. 
Alleen het binnenrijden van de stations roept  
al een heel bijzonder gevoel op. Het perron van 
Salvator Rosa (1615-1637) herinnert in kleur 
aan de achternaam van de Napolitaanse 
barokschilder. Materdei daarentegen hult zich 
in prachtig blauw – de lievelingskleur van 
Maria, de Moeder van God (in het latijn:  
Mater Dei). Tegen deze kleurige achtergrond 
kunt u foto’s, mozaïeken, sculpturen, keramiek, 
schilderijen en objecten bewonderen. Op beide 
stations leiden roltrappen naar boven. Daar 
vindt u nog meer kunst bij de uitgang en op het 
plein. Architectuur en avontuur – plezier en 
kunst!

De rit zelf is het doel van deze reis met een van de bijzondere en sierlijkste  
metrolijnen van Europa. Koop een dagkaart en vertrek vanaf de Piazza Dante.  
Nu kunt u op elk station uitstappen en onderweg de verschillende werken van  
nationale en internationale kunstenaars bewonderen.

Metro: Piazza Dante

Voor de ‘korte’ bezichtigingsronde (drie metro - 
stations) is voor de heen- en terugweg een 
Unico-Napolikaartje van € 1,10 voldoende. 
Aanbevolen wordt de route van metrostation 
Dante naar Salvator Rosa en dan terug naar 
Museo. Voor alle zeven kunststations van de 
M1: dagkaart voor € 3,10 (0-24 uur) of een 
weekendkaart voor € 2,60 (0-24 uur, geldig op 
een zaterdag, zondag of feestdag). De treinen 
van de kunstmetro vertrekken overdag om  
de 7-12 minuten en van 21-23 uur om de  
15 minuten, www.metro.na.it

De tweetalige brochure ‘MetroArt’ is op de 
kunststations verkrijgbaar bij de informatiebalie 
(zolang de voorraad strekt).

Nog meer metrokunst: lijn 6 met vier 
metrostations vanaf Station Mergellina (A 6), 
bereikbaar met metrolijn L 2 FS en vanaf 
Museo/Cavour. Voor een sterke warme 
espresso in een nog warmer kopje gaat u  
naar Café Mexico 1  op de Piazza Dante 86 
tegenover de metro-ingang. ’s Zomers kunt u  
er ook terecht voor een koude frappé.  
’s Winters wordt er warme chocolademelk 
geserveerd. Zo. gesloten. 

Na alle prachtige kunst vormt restaurant  
Leon d’Oro 2  de ideale bestemming om culinair 
te genieten. In dit door prominenten gekeurde 
instituut wordt elke traditionele specialiteit van 
Napels geserveerd. De heerlijkheden zien er 
weliswaar eenvoudig uit, maar moeten met 
zorg worden bereid. Dat de koks deze kunst 
beheersen, bewijzen talloze foto’s van belangrijke 
gasten aan een wand in de lange eetzaal. 
Bijzonder populair: vegetarische antipasti, 
mozzarella of provola (gerookte mozzarella), 
goede pasta en pizza, Piazza Dante 48,  
tel. 081 549 94 04, ma. gesloten, menu vanaf  
€ 20, pizza vanaf € 10.

VERVOER

TIPS EN ADRESSEN

DYNAMISCHE KUNST
Vervolgens reist u langs de stations Quattro 
Giornate en Vanivitelli, waar Gilberto Zorio u 
met zijn metalen sterren ‘buon viaggio’  
(goede reis) toewenst, naar het metrostation 
Rione Alto 3 . Elke halte roept een andere  
sfeer op: serieuze en donkere schilderijen, 
futurische objecten en ten slotte de vrolijk 
uitgelaten schilderijen van een jonge 
Napolitaanse kunstenaarsgeneratie.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.

voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.

www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-napels-en-pompei.html


