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Uit mijn aanvraag (juli 2021):

‘Sinds ik in 1984 de Prix de Rome won, is Rome 
mijn 2e stad geworden. Voor de eerste keer in 
Rome (1986) was ik er een jaar lang als Artist in 
Residence in het Koninklijk Nederlands Instituut 
te Rome. Daarna ben ik regelmatig voor langere 
periodes terug geweest.
In 2016 was ik voor een maand in Rome om mijn 
tekenwerk uit te diepen en een nieuwe impuls te 
geven. Ik maakte een grote ontwikkeling door. 
De overweldigende beeldenstorm, die me altijd in 
Rome overkomt, had een directe invloed op mijn 
tekenwerk.
De statig pijnbomen, triomfbogen, mozaïeken, een
vismarkt, een bezoek aan een museum maakten 
dat ik allerlei nieuwe elementen kon toevoegen in 
mijn tekenwerk. De indrukken van Rome kwamen 
onmiddellijk op het papier te staan.
Tekenen is voor mij als denken met het potlood, ik 
kan tijdens het tekenen in gedachten vrij bewegen 
tussen bestaande en niet-bestaande vormen die in 
mij opkomen.
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Verslag Project ‘Tekenen in Rome’
8 september - 
10 oktober 2021

Mijn buitenatelier in Rome

En door onafgebroken elke dag te tekenen merkte 
ik dat mijn tekeningen echt gingen groeien. 
Het potlood vormt een direct contact tussen papier 
en mijn gedachten. 

De afgelopen 2 jaar ben ik veel met andere 
technieken aan het werk geweest: keramiek, 
tijdens een Artist in Residency van 3 maanden 
bij Sundaymorning@EKWC en tuften. (Dat is een 
textieltechniek die al jaren op mijn verlanglijst 
stond.) Verder maak ik lino’s, borduurwerken, 
collages en beschilderde foto’s.
Ik merkte dat ik behoefte had om terug te keren 
naar de basis, dat is voor mij: tekenen.
Mijn vorige langere verblijf in Rome in 2016 zit 
stevig in mijn geheugen, ik wilde er weer heen, om 
datzelfde gevoel van verdieping op te wekken en 
me weer te werpen op mijn tekenwerk.’
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Naar Rome

Ik heb besloten om in Rome de maand 
september 2021 een kamer te huren 
en me alleen met tekenen bezig te 
gaan houden. Ik heb alleen potloden 
en papier meegenomen om vooral niet 
in de verleiding te komen om andere 
technieken te gaan gebruiken.
Ik wist niet precies waar ik terecht 
zou komen, ik had alleen een paar 
foto’s van de kamer gezien en wist dat 
er een soort tuin bij het huis was…
Die tuin bleek een prachtige plek te 
zijn waar ik kon werken, een tijdelijk 
buitenatelier waar ik in de schaduw 
ongestoord kon tekenen.
Ook moest ik nog een goeie tafel 
regelen, gelukkig heb ik een paar lieve 
vrienden in Rome, dus de tafel was 
snel gebracht.

Thema

De ‘schildpad’ zit al vele jaren in mijn 
werk en verschijnt op onregelmatige 
tijden in mijn werk.
De schildpad is een symbool voor 
wijsheid, doorzettingskracht en is ook 
een heilig dier, een dier dat in vele 
culturen aanbeden wordt. Voor mij 
persoonlijk is de schildpad belangrijk 
geworden sinds ik een ontmoeting heb 
gehad met een zeeschildpad, tijdens 
een duik in de Rode Zee (1992). 
Terugdenkend aan die ontmoeting 
wordt ik altijd blij en de herinnering 
geeft me energie en creativiteit.
In de zomer van 2021 heb ik de 
werken bij elkaar verzameld die in het 
thema van de ‘schildpad’ passen, dat 
zijn tekeningen over architectuur en 
kledingstukken speciaal voor/van de 
‘schildpad’.
Het gaat mij niet specifiek over de 
vorm van de schildpad, maar meer 
de associaties bij de gedachten die de 
schildpad zou kunnen hebben: hoe 
zou de schildpad een huis ontwerpen, 
welke kleding zou de schildpad willen 
dragen?
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Aan het werk

Eerst ben ik begonnen met het tekenen 
van het bladerdak boven mijn hoofd, 
daarna merkte ik dat ik tijdens 
het tekenen al vrij snel weer in de 
associaties van de gedachten wereld van 
de schildpad kwam. Voortbordurend 
op de architectuurtekeningen en de 
‘kledinglijn’ voor de schildpad waar ik al 
eerder mee bezig was, heb ik een serie 
tekeningen gemaakt, die niet perse af 
zijn, maar meestal aanzetten, studies 
voor nieuw werk.

Enkele tekeningen 
gemaakt in Rome 

(formaat A3)
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Inspiratie in Rome

Op een van mijn wandelingen, 
fietstochten door de stad zag ik 
verschillende vitrines met 
Haute Couture in de via Condotti: 
Versace, Moschino, Dolce & Gabbana, 
Christian Dior. Deze modemerken 
gebruiken vaak grote teksten op hun 
kledingstukken. Op een markt zag ik 
ook sjaals met grote teksten, vaak 
juist niet van de grote modemerken.
 
Ik ben begonnen met teksten te 
gebruiken in tekeningen, dit heb ik 
voorheen eigenlijk nooit gedaan. 
Langzamerhand verschoven de 
teksten wat naar de achtergrond, 
maar ze zijn nog steeds aanwezig, 
minder leesbaar.
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Tekenzaal

Ik heb een bezoek gebracht aan de ‘Sala 
del Disegno’ onderdeel van Bibliotheca 
Hertziana, in het Max Planck Instituut, 
gevestigd in Palazzo Zuccari te Rome. 
Dit palazzo is ontworpen door Federico 
Zuccari (1540-1609) en er zijn vele 
fresco’s van zijn hand. In de Sala del 
Disegno (de tekenzaal) zijn fresco’s 
die de verschillende disciplines van 
de Kunsten verbeelden, met als 
hoofdpersoon de tekenaar die de vader 
is van alle kunsten. (schilderkunst, 
architectuur en beeldhouwkunst.)

Meer inspiratie

Ook heb ik de opgravingen van 
Ercolano bezocht en het Nationlaal 
Archeolisch Museum in Napels. 
Ik was er jaren geleden en ik 
herinnerde mij de prachtige fresco’s 
en mosaïken. Nu heb ik daar veel 
foto’s kunnen maken van details 
van kleding en architectonische 
constructies. Het perspectief klopt 
vaak niet in de tekeningen, juist die 
afwijkingen interesseren mij. Alles 
in het kader van de schildpad’s 
gedachtengang.

Ingang 
Bibliotheca 

Hertziana 
en 

fresco van 
‘de Tekenaar’ 
door Zuccari.

Fresco’s 
Ercolano
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Vervolg / presentaties

TraLeVolte
Roma

Mijn verblijf in Rome heeft 
daadwerkelijk al wat opgeleverd, een 
van mijn grote wensen om weer een 
keer in Rome te exposeren gaat in 
vervulling. Dat gaat waarschijnlijk 
plaatsvinden medio 2022, bij 
Associazione Culturale TraLeVolte, 
Porta di San Giovanni. Deze Stichting 
heeft zich als doel gesteld om 
architectuur met beeldende kunst te 
verbinden. 
De presentatie wordt i.s.m. curator 
Manuela de Leonardis samengesteld 
en zal bestaan uit tekeningen van 
mijn ‘Schildpaddenproject’, tufties en 
keramische werken, met als werktitel:
‘Whispering of the Turtle’ (‘Brusio 
della Tartarugha’)

Losdok
Amsterdam

Op 19, 20 en 21 november 2021 
presenteer ik de Romeinse tekeningen 
in Losdok, projectruimte aan het IJ, 
Veemkade 572, Amsterdam.

Open van 13-19 uur, 
van harte welkom!

Verslag d.d. 26 oktober 2021,
Marjo Postma

marjopostma.nl

Plattegrond 
en impressie 

TraLeVolte


