
Groningen, 7 oktober 2021

Verslag van mijn artist residence/ seminar in Daugavpils, Letland van 4 september tot en met 18 
september 2021.

Met als reis/ kunst oriëntatie periode hiervoor en na een totale periode van 29 augustus tot en met 3 
oktober.

In 2019 werd ik uitgenodigd mee te doen aan een seminar van het Mark Rothko Art Centre te 
Daugavpils, Letland.

Dit was in de zomer van 2020 gepland, maar door de corona pandemie werd dit uitgesteld en 
verschoven naar 2021.

Gelukkig was het in deze periode wel mogelijk , gevaccineerd zijnde, door Europa te reizen en aan 
het seminar deel te nemen.

In het seminar zelf was de opzet een 14 tal dagen te werken aan schilderijen, geïnspireerd op of 
geleid door de beeldende en theoretische of spirituele houding van Mark Rothko. Of een combinatie
van deze elementen.

Aan het einde van de periode werd er een expositie ingericht met de werken van de deelnemende 
kunstenaars. Deze duurt tot en met 17 oktober 2021.

Deze kunstenaars kwamen uit Letland, Duitsland, Polen, Canada, USA, UK en Nederland.

De laatste dagen van het seminar werden er informatieve trips naar musea en natuurgebieden, dan 
wel historische plekken.

Afspraak was dat de ateliers en slaapplek in Daugavpils zelf door het instituut georganiseerd zou 
worden en hiertegenover stond dat het museum twee werken per kunstenaar zouden verwerven.

De reis van en naar Daugavpils, alsmede speciale materialen om te werken werden door de 
kunstenaars zelf bekostigd.

Ik heb wat materialen voor aanvang van de periode aangeschaft , voor de reis als voor het 
schilderen.

Omdat ik mijn eigen materiaal meenam heb ik met de auto gereisd.

Daarbij heb ik op zowel de heen als terugweg een aantal musea/ galerieën en collega kunstenaars 
bezocht om tot verdieping van kennis over Oost Europese kunst en cultuur te komen en contacten te
leggen. Deze contacten zullen zeer waarschijnlijk in vervolg projecten uitmonden. In Krakow en 
Heidelberg en misschien Warschau.

De heenreis:
1570 km
Groningen, Hamburg, Motski, Nagoszewo, Vilnius, Daugavpils.
Terugreis:
2901 km.
Daugavpils, Riga, Warschau, Krakow, Praag, Frankfurt, Heidelberg, Groningen.



Totaal 4471 km a 0.19 € 849,49
TomTom navigatiesysteem 126,33
Schilder materiaal 153,26
Hotel/ Motel kosten totaal: 417,54
 zie de bijgevoegde PDF copieen van hotel rekeningen.
Museum entrees:    32,00
Deel van de musea was gratis, andere betaalde entree. 
Zie PDF copieen musea entrees.
Contemporary Art Centre Vilnius
Local History and Art Museum, Daugavpils
Jewish Museum Daugavpils
Naujenes Novadpētniecības, Daugavpils
Kraslavas History and Art Museum, Kraslavas
Latvian National Museum of Art, Riga
Polin Museum, National Jewish History Museum, Warsaw
National Cartoon and Animation Museum, Krakow
National Gallery Prague, Trade Palace, Prague
Tower MMK, Frankfurt.
Galleries in Riga, Warsaw and Krakow.

Totaal: 1578,62

Dit artist residenceship heeft naast mijn werk in de collectie van een gerenommeerd museum, ook 
gezorgd voor een verdieping van kennis van Oost Europese cultuur en samenleving, contacten met 
kunstenaars uit Polen, Letland, Duitsland en de UK die waardevol zijn, zowel inhoudelijk als ook 
voor uitbreiding van mijn expositie/ project mogelijkheden.

Zeker met mijn contacten in Krakow denk ik in de (nabije?) toekomst nieuwe projecten te kunnen 
beginnen.

Met vriendelijke groet,

René de Rooze
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 Mijn werk in het museum, tesamen met een aantal collega exposanten.
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Convocatie voor de opening.



 Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Letland.


