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Inleiding
De Minor Architectuur en Beeldende Kunst is een ‘brede’ minor en wordt
aangeboden door de afdeling Bouwkunde (Domein Techniek) van de Hogeschool van Amsterdam.
In het schooljaar 2009-10 gestart met 23 studenten en in 2010-11 met 33
studenten. Opmerkelijk dit jaar was de belangstelling van studenten van buiten de HvA: UvA, InHolland, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Den Haag.
Deze studenten ontdekten de minor ABK op Internet (Kies op Maat). Ook
binnen het Domein Techniek was er veel belangstelling van studenten van andere opleidingen dan Bouwkunde. Deze gevarieerde samenstelling heeft een
bijzondere plezierige invloed op de groep gehad.
Het belangrijkste leerdoel van de minor is kennismaken met de architectuur
en beeldende kunst, in historisch verband en in de eigen tijd. Dat gebeurt
door colleges, stads excursies, reflecties en atelier oefeningen. En een internationale excursie.
Vorig jaar BERLIJN dit keer ROME. De vierdaagse reis is zeer intensief geweest.Vanuit historisch perspectief is Rome natuurlijk niet te overtreffen: alles
is er. Het programma kende een mooie mix van architectuur en beeldende
kunst. Musea en kerken, pleinen en straten; van zeer oud tot zeer nieuw. Met
het MAXXI Museum van Zaha Hadid heeft Rome er een schitterende kunst
en architectuur trekpleister bij.
Dit boekje is de bundeling van persoonlijke reflecties van 26 studenten, in
woord en beeld, op een onderdeel van de excursie dat hen bijzonder heeft
getroffen.
Dank aan allen, in het bijzonder de stagiaires en Filip Bosscher voor het lezen
en Tom Winnubst voor de lay-out.
24/2 2011
Flip Lambalk,
Coördinator Minor ABK
Zie het programma van de minor op Internet:intra.techniek.hva.nl/minoren
techniek/minor architectuur en beeldende kunst en het Minor Boek 2011.

2

Programma Excursie
Zondag 17/10 Vlucht
Heen: Rotterdam Airport - Roma Fiumicino
Maandag 18/10 Wandeling:
Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, Coloseum, Forum Romanum, Zuil van Trajanus.
San Gesu, Area Sacra, Pahtheon, San Ivo, Piazza Novona, Campo di Fiori.
Dinsdag 19/10 Metro.
Termini, Ostia Antica, Eur. Palazzo Civilta del Lavoro, Palazzo del Congresso,
Museo della Civilta Romano.
Termen van Caracalla, Circus Maximus, Santa Maria in Cosmedin, Fora Boari,
Isola Tiberna, Ponte Fabriano, S.Maria in Trastevere, Il Tempieto.
Woensdag 20/10 Bus.
Sint Pieterplein, Basiliek,Vaticaanse Musea, Sixtijnse kapel.
Campidoglio en Capitolijnse musea.
Donderdag 21/10 Bus en Tram
Koepel van de Sint Pieter, Piazza del Popolo, Palazetto della Sport (Nervi),
Stadio dei Marmeri (Mussolini) Auditorium Parco Della Musica (Renzo Piano). MAXXI
(Zaha Hadid) , Santa Maria del Popolo (Caravaggio), Spaanse Trappen...
Vrijdag 22/10 Vlucht
Terug: Roma Fiumicino - Rotterdam Airport
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De Santa Maria Maggiore is een Rooms-Katholieke kerk
die behoort tot één van de vier pauselijke basilieken1
van Rome, voltooid door Paus Sixtus III in 431. De
‘Santa Maria Maggiore’ is de grootste van de 26 aan
Maria toegewijde kerken binnen Rome en verleend daar
aan haar naam.
Bij binnenkomst van de kerk werd mijn blik meteen getrokken door de gedecoreerde hoogte van de basiliek.
Het eerste wat je zag was een langgerekt middenschip
ondersteund door authentieke Atheense marmeren
zuilen, waarboven het natuurlijke licht via zijbeuken naar
binnen werd gelaten. Het plafond bestaat uit rijk gedecoreerde vierkanten waar een goed contrast tussen
schaduw en licht is te zien.
Bij aankomst in de apsis vielen mij de mozaïeken meteen op. Mijn lieftallige stagiaire pakte haar reisgids en
attendeerde mij erop dat het 5e eeuw mozaïekwerken
waren die zowel in de apsis als het middenschip verspreid lagen. Dit was nu voor mij een weet en tijd om
het onder de loep te nemen. Wat is de waarde van het
mozaïek voor deze kerk?
Het grootste mozaïek bevindt zich in de apsis. Het is
een werk uit de 13e eeuw, gemaakt door de Franciscaner monnik Jacopo Torriti, waarop de Heilige Maagd
Maria gekroond wordt door Christus. Beide Figuren
bevinden zich in een medaillon met daar omheen
sierlijke figuren als bloemen, vogels en andere dieren.
Waarschijnlijk stamt het mozaïek buiten het medaillon uit de 4e eeuw en is de afbeelding van Christus en
Maria (13e eeuw) later toegevoegd.
Onder het medaillon is een gouden strook te zien met
een aantal afgebeelde figuren. Aan de linker zijde zijn
St. Peter, St. Paul en Paus Nicolaas IV afgebeeld. Aan de
rechter zijde zijn dit Johannes de Doper, St. Jakobus de
Meerdere, Sint Antonius en Jacopo Colonna. Kijken we
naar het mozaïek onder de koepel, dan zien we een
drietal taferelen uit het leven van Maria.

Het middenschip heeft een totaal aantal van 36 mozaïeken die verhalen uit het Oude Testament verbeelden.
De Santa Maria Maggiore is een kerk waar je niet op
uit gekeken raakt. Het mozaïek is zodanig verwerkt in
de kerk, dat het haast niet weg te denken is. Zonder
mozaïek is er geen Santa Maria Maggiore, aangezien
het grootste kunstwerk aan Maria gewijd is. De kroning van Maria vind ik daarom het mooiste werk, want
hierin komt het verhaal/verbeelding het best tot haar
recht. Naast de verbeelding heb ik ook respect voor de
uitvoering. Beeld je in hoe moeilijk het is om zo’n groot
kunstwerk in een koepel in perspectief uit te werken!
De Santa Maria Maggiore is één en al pracht en praal,
vergeet daarom niet de tijd te nemen voor al het moois
om je heen!

Santa Maria Maggiore,
Een stap terug in de tijd
Thomas van der Veen

De absis van de Santa Maria Maggiore wordt gezien als
het belangrijkste overgebleven Romeinse mozaïek uit
de late middeleeuwen.
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Sara van Grieken

Colosseum

Ook zijn er verschillende aardbevingen en blikseminslagen geweest die veel schade aan het Colosseum veroorzaakt hebben. In 1749 maakte Paus Benedictus XIV
een einde aan deze plunderingen en werd het Colosseum als heilig beschouwd.
Het Colosseum was een super stukje architectuur. Een
modern stadion moet het nog maar eens na kunnen
doen in 10min 50.000 toeschouwers op hun plaats
hebben zitten. Ook konden er canvaszeilen over het
Colosseum getrokken worden tegen de zon.
Toch was het Colosseum heel anders dan ik verwacht
had, ik denk dat ik teveel films gekeken heb waarin het
Colosseum voorkwam, waardoor ik een veel te hoge
verwachting had. Ik dacht dat er nog echt tribunes
zouden zijn, maar er was maar weinig van over. Het is
meer een ruïne. Ook vond ik het heel erg druk binnen
waardoor je bijna niks rustig kon bekijken. Ik zou zo
graag even een dagje terug in de tijd willen, toen het
Colosseum in zijn glorie tijd was.

Binnenkomend in het Colosseum is het eerste wat in
me opkomt: “Waar zat de keizer die ging beslissen of je
mocht blijven leven of niet?” Maar tot mijn teleurstelling
was er bijna niks meer te zien van de tribunes. Maar wie
waren deze keizers die dit immense gebouw gebouwd
hebben?
Het Colosseum is gebouwd door de Flavische Keizers,
de originele naam van het Colosseum was dan ook Amphitheatrum Flavium of terwijl Flavisch Amfitheater. In
69 na Christus kwam de keizer Titus Flavius Vespasianus
aan de macht. De keizer pulderde in 70nc Jeruzalem, dit
leverde hem een grootte oorlogsbuit op. Hierdoor kon
Vespasianus in 72nc de bouw van het Colosseum beginnen. Helaas overleed Vespasianus in 79nc en heeft hij hierdoor nooit het Colosseum voltooid kunnen zien. Zijn
zoon Titus Flavius Vespasianus heeft in 80nc de droom
van zijn vader waar gemaakt en het Colosseum afgebouwd. Om de opening van het Colosseum te vieren
heeft Titus 100dagen spelen gehouden. Tijdens deze
spelen vonden er gladiatorgevechten plaats, gevechten
tussen beesten en tussen mens en beest.

Als een van de gladiatoren de ander verslagen had,
mocht de keizer beslissen of de verslagen gladiator
mocht blijven leven of niet. Hij deed dit door zijn duim
omhoog te houden of naar beneden. Omhoog was
blijven leven, omlaag dood. Het leven van de gladiatoren lag dus in de handen van deze keizer, als je een
mooi gevecht had laten zien en alles had gegeven was
er de kans dat de keizer en het publiek respect voor je
toonde en je mocht blijven leven. Hopen dat de keizer
een goede bui had dus.
Titus overleed in 81nc aan een koortsaanval. Hij werd
opgevolgd door zijn broer Titus Flavius Domitianus.
Deze voegde de bovenste verdieping en de kelders toe
aan het Colosseum.
Dit prachtige gebouw heeft tot 404nc als gladiatoren
arena gediend. Hierna werd het alleen nog gebruikt
voor voorstellingen tot 523nc. Daarna werd het niet
meer gebruikt. De beelden en het marmer werden
weggehaald door de christenen en gebruikt in het Vaticaan, kerken en Paleizen.
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Het Pantheon is een gebouw dat omstreek 125
na Christus gebouwd is door keizer Hadrianus.
Het gebouw heeft erg lang een zeer belangrijke
rol gespeeld in de architectuur en is voor velen
een grote inspiratiebron geweest. Na jarenlang
de mooie plaatjes, bij colleges langs te hebben
zien komen, zouden wij het Pantheon dan eindelijk in het echt gaan zien.
We lopen door een smalle donkere straat met
aan weerzijde gebouwen van zo’n twintig meter
hoog, als we ineens het Pantheon voor ons zien
opduiken. Door de smalle straat is het gebouw
slechts deels zichtbaar en is het verborgen in
een volgebouwde buurt van Rome.
We lopen over het Piazza della Rotonda, het
plein voor het Pantheon heen. In het midden van
het plein staat een fontein met daarin een obelisk van Ramses 2, rustend op een sokkel met 4
dolfijnen. De fontein die in 1575 pas ontworpen
werd door Giacomo della Porta valt in het niet
bij het enorme Pantheon. Pas als we er recht
voor staan, valt op hoe groot het gebouw in
werkelijkheid is.
Op de gevel aan de voorzijde staat een grote
tekst, die door de steigers voor het gebouw
maar deels te lezen is; ‘M-AGRIPPA-L-F-COSTERTIUM-FECIT’. Deze tekst betekent: ‘Marcus
Agrippa, zoon van Lucius, voor de derde maal
consul, heeft dit gebouwd’. Een tekst die eigenlijk
niet waar is, omdat ooit afgebrande Pantheon
door Agrippa gebouwd werd en het huidige
Pantheon geheel door Hadrianus gebouwd is.
We gaan vijf treden op naar de voor het gebouw
staande zestien monolithische granieten zuilen
met mooie marmeren Korinthische kapitelen. De
zuilen leiden ons richting de met brons beslagen
en met zijn zeven meter aan hoogte imposante
porticus.
We lopen door de deur naar binnen, waar je
meteen overdonderd wordt, door de geweldig
imposante grootte van de cilindervormige hal
met de daarop rustende alom bekende koepel.

Natuurlijk wisten wij allemaal dat dit met zijn
43,3 meter de grootste koepel zonder gewapend beton was, die er ooit gemaakt is, maar
toch kan je op plaatjes tijdens colleges nooit
echt zien, hoe overweldigend groot de koepel
in het echt is. De koepel is prachtig met de vijf
ringen van elk achtentwintig cassetten. De cassetten die ooit ‘net als het dak’ bekleed waren
met verguld brons en zo een sterrenhemel
vormde, met in het midden een negen meter
grote opening ‘de oculus’, die de zon aan de
hemel was. Wat zou dat mooi geweest zijn om
die glinstering van het plafond ‘de goden’ op de
vloer te zien schijnen.
Door het mooie plafond, zou je bijna vergeten
te kijken naar de hal waar het dak op rust. De
panelen aan de muur en de vloer van de hal zijn
met marmer bekleed, met op de vloer vierkante
en ronde patronen. De rondlopende muur van
de hal is in twee lagen verdeeld, waarbij de
onderste laag wordt doorbroken door diepe
nissen met twee zuilen ervoor. Deze nissen zijn
afwisselend, rechthoekig en cilindervormig en
de nis tegenover de bronzen porticus wordt
extra benadrukt. De muur van de hal wordt
gevormd door acht dubbele pijlers, die onder
de naar voren gehaalde wwfrontons, beelden
herbergen.
Na het gebouw uitvoerig bekeken te hebben en
tot in de duizelingwekkendheid naar het onder
andere het plafond getuurd te hebben, valt mij
op dat het gebouw gekenmerkt wordt door
zijn prachtige interieur, met wanden en nissen
die een mooi plastisch geheel vormen, maar
bovenal door zijn enorme omvang. In colleges
horen wij al jaren dat het pantheon, tot de koepel van Brunelleschi in Florence 1300 jaar later,
de grootste ooit gebouwd was. Dit is echter
een gebouw dat op een plaatje niet te vatten
is en dat je in het echt moet ervaren, om zijn
grootsheid te voelen. Een gebouw dat bij ons
eens grote indruk heeft achter gelaten
en voor mij zeer zeker van de hoogtepunten
van Rome vormt.
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Linda Donker

Pantheon

De Invasie van de obelisk
Claudia Splinter

Piazza Navona

Marconi obelisk, EUR (moderne obelisk)
De stad Rome telt vele pleinen, groot en klein. Bijna
altijd staat er wel een beelhouwwerk of een fontein
op. Tijdens onze excursie hebben wij een aantal
grote pleinen bezocht. Dit waren onder andere
Piazza Navona, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna en
natuurlijk het Sint-Pietersplein.
Wat mij opviel tijdens het bezoek aan Rome, is
dat op heel veel pleinen een obelisk staat. Mijn
eerste gedachte was: waarom komt een Egyptisch
beeldhouwwerk zo vaak voor in een Romeinse
stad? Door deze gedachte vond ik het ook opeens
misstaan. Dit gevoel was het sterkst op het Piazza
Navona.
Op het Piazza Navona staat de Vierstromenfontein
van Bernini. Temidden van dit Barokke kunstwerk
staat een obelisk.Voor mijn gevoel passen deze twee
werken niet bij elkaar.
Om de combinatie van pleinen en obelisken in
Rome te begrijpen, heb ik uitgezocht hoe zij daar
terecht gekomen zijn en wat de reden daarvan is.

Piazza San Pietro

Tijdens de Romeinse keizertijd werden de eerste
obelisken verplaatst vanuit Egypte naar Rome. Naast
deze verplaatsing, werden de obelisken in Rome ook
nagemaakt. Na de Romeinse tijd raakten de obelisken in verval.
Toen Paus Sixtus V benoemd werd, was Rome lang
niet meer de grootmacht van vroeger.
Hij besefte zich dat Rome in deze staat niet kon
voldoen als spirituele hoofdstad van Europa en zetel
van het pausdom. Met dit in zijn achterhoofd begon
hij aan een grondige hervorming van het stedelijk
ontwerp van Rome. In het nieuwe plan wilde hij de
zeven hoofdkerken van Rome met elkaar verbinden
door middel van assen.
De aangelegde assen werden versterkt door architecturale interventies.
Om de assen visueel te verbinden met elkaar en als
herkenningspunt neer te zetten in de stad, gebruikte
Paus Sixtus V obelisken en zuilen als brandpunten op
het einde van de assen. Het waren verticale elementen voor de opwaartse beweging richting God.
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Piazza L. de Bosis “Mussolini Dux”(moderne obelisk)
De obelisken werden onder leiding van Fontana
gerestaureerd. Ze werden naast hun restauratie ook
duidelijk voorzien van een Christelijk symbool zoals
een kruis of het pauselijk symbool. Paus Sixtus V liet
hiermee zijn overwinning van het Christendom op
de heidenen zien.
Het plaatsen van de obelisken was tijdens het
keizerrijk een uiting van macht. Toen Paus Sixtus V
aan de macht kwam heeft hij die macht aan zichzelf
toegeschreven door die obelisken te gebruiken en er
Christelijke symbolen op te maken.
Wat ik eigenlijk veel interessanter vind, is het feit
dat ze als verbindingspunten gebruikt worden tussen
de assen en hiermee een soort herkenningspunten
worden in de stad. Het gebruik van de obelisken is
mij nu duidelijk. Ondanks dat, vind ik het soms nog
steeds detoneren met de omliggende kunstwerken.
Het is daarentegen wel te begrijpen dat de kunst bij
de obelisk geplaatst wordt, omdat het nu eenmaal
het focuspunt is van de openbare ruimte.

Erfgenaam: Benito Mussolini

Mathilde van der Kleij

Bij de oprichting van de officiële fascistische staat, 31
dec 1925, verklaarde Mussolini: “Over vijf jaar moet
Rome zich in al zijn glorie manifesteren: reusachtig,
geordend en machtig”. Mussolini legitimeerde en illustreerde zijn macht met de verheerlijking van de klassiek
Romeinse beschaving.
Er volgde een fors programma van opgravingen, restauraties en nieuwbouw.Van herstel van het romeinse
stadsbeeld ten tijde van keizer Augustus tot het aanleggen van de ‘Via del Mare’, het symbool en de as van de
uitbreiding van Rome naar de zee. De grote doorbraak
vanaf het Colosseum in het oude stadscentrum, de Via
del Fiori Imperiali voerde langs de grote monumenten
van het romeinse keizerrijk: het Forum Romanum, de
keizerlijke fora, het monument van Vittorio Emanuel.
De militaire parades verliepen in een historisch decor.
Ter illustratie liet Mussolini vijf grote plaquettes aanbrengen op de originele buitenwand van de Basilica van
Maxentius: 5 kaarten met daarop de ontwikkeling van
de Romeinse veroveringen vanaf het ontstaan tot aan
het fascistisch rijk.
De vijfde kaart, geplaatst in 1936 ter herdenking van de
recente verovering van Ethiopië; verdween kort nadat
geallieerde troepen in 1944 Rome bevrijdden.
Opbouw en afbraak van de stad gingen hand in hand.
Een groot deel van de keizerlijke fora verdween onder
de nieuwe aanleg. Hele woonwijken werden neergehaald om de belangrijke monumenten als het Mausoleum van Augustus, het Ara Pacis,
het Teatro di Marcello, opnieuw te presenteren aan het
volk. Soms ging ook een dreigende afbraak niet door,
zoals rond het Pantheon en de Piazza Navona.
Het Foro Mussolini, een groots aangelegd complex voor
sport en parades, aan de noordzijde van de Tiber bij de
antieke Ponte Milvio, getuigde van Mussolini’s keizerlijke
aspiraties.

Rome, juli 1931; werkzaamheden tijdens de grote doorbraak van het Colosseum naar het Piazza Venezia.
Tussen dit Forum en de Pieterskerk werd een grote
brede avenue aangelegd: de Via della Conziliazione,
waarvoor vele kerken en woningen op de schop gingen.
Na 1944 werd de naam gewijzigd in Foro Italico.
Mussolini wilde Rome verbinden met de kust en Ostia,
havenstad en symbool van de romeinse macht ter zee,
was hierin een volgend doel. Op de as Rome-Ostia
ontwierp Mussolini samen met de architect Marcello
Piacentini, een geheel nieuwe stadswijk. De geplande
wereldtentoonstelling in 1942, tevens het 20ste jaar
waarin Mussolini aan de macht was, zou daar gehuisvest
worden:
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Esposizione Universale di Roma, afgekort E.U.R.
Italië zou de wereld haar macht en rijke kunstschatten
uit het verleden tonen. Opnieuw waren archeologische
opgravingen nauw verbonden met stadsvernieuwing.
In een recordtempo werd Ostia opgegraven tussen
1939 en 1942.
Vanwege het uitbreken van de Tweede wereldoorlog
ging de tentoonstelling niet door,
maar een aantal reeds gerealiseerde grootse moderne
gebouwen als bijv. het Museo della Civiltà Romana, het
Palazzo della Civiltà del Lavoro, bleven staan als equivalenten van de grootse architectuur uit het romeinse
keizerrijk.

Gevoelskwestie
Jurriaan Morsink

Een hedendaagse verbeelding: het bad is volgelopen, de
kaarsen branden en twee dampende lichamen, in elkaar
verstrengeld, genieten van verdovende muziek melancholisch zwevend door de ruimte.
Een gevoel van warmte en genegenheid kietelt
het brein, en zo hoort het, ondanks dat meningen verdeeld zijn. Één beeld en een alles omvattende gedachte.
Dit zijn momenten waar woorden tekort schieten, niet
te beschrijven, louter te voelen maar wel te begrijpen.
Een machtige oerfilosofie waar velen zich nog steeds
aan vergrijpen. Kunst kan deze weerspiegeling bereiken
en gedachtes doen vergelijken.
Met name beeldende kunst slaagt hier goed in;
hun ontwikkeling is sterk verbonden met ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetenschap. De
beeldende kunstenaar gebruikt materiële middelen
als verf en steen en verwerkt deze tot een materieel
object én aan beeldende kunstwerken, of het nu gaat
om schilderijen, grafieken, beeldhouw-werken of andere
beeldende kunstproducten, zijn de basiselementen;
materiaal, kleur, lijn, structuur, schaduw, afmeting, richting, herhaling, ritme, symmetrie, perspectief, ruimte,
tijd, beweging, vorm en compositie te onderscheiden.
Het zijn deze elementen die de beeldende kunstenaar
gebruikt bij het vervaardigen van zijn werk en die de
toeschouwer waarneemt, ook al is hij zich hiervan niet
altijd bewust.
Romeinen waren een uitbundig uitbeeldend volk, dat
is terug te zien aan al de beeldende oogsnoepjes die
bewaard zijn gebleven, en later zijn toegevoegd. Zo
ook de barokke betoverende sculptuur en het daarbij
onwaarschijnlijke verhaal van ‘Daphne & Apollo’, door
de kunstenaar Bernini, terug te vinden in het Galleria
Borghese te Rome, gemaakt tussen 1622 en 1625.
Wanneer een leek deze creatie aanschouwt lijkt het
alsof de vrouw door een boom wordt opgeslokt en
de man haar, met een beminnende blik in zijn ogen,
probeert te redden.
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Deze twee vruchten uit de Griekse mythologie hebben
echter samen een geschiedenis die zijn climax vindt in
dit beeldende moment.
Het verhaal dat schuil gaat achter deze sculptuur is dat
van een onmogelijke liefde. Nadat Apollo Cupido, god
van de liefde, beledigd had omwille zijn kleine vechtersboog nam deze wraak door twee verschillende soorten
pijlen af te vuren: ééntje doordrenkt met gepassioneerde liefde en ééntje gedoopt in de afkeer. De door
Liefde gedreven Apollo achtervolgde de door afkeer
vervulde bosnimf Daphne door het bos. Toen de adem
van Apollo dampte in haar nek, riep ze de hulp in van
haar vader Penius, een riviergod die tevens veel macht
genoot in dat specifieke bos. Deze antwoordde op
zijn eigen manier, de vraag van Daphne; namelijk nooit
bemind te worden door haar achtervolger. Hij besloot
haar langzaam in een laurierboom te veranderen. Met
succes; het enige wat Apollo nog van Daphne - zijn
eerste liefde - overheeft, is de laurierkrans om zijn
hoofd die hij sindsdien altijd droeg.
Bernini wist al dit samen te brengen in één beweging alsof dit beeld de hele mythe volledig samenvat. De emotie van Apollo en van Daphne allemaal in één moment
vastgelegd. Dat maakt deze kunstuiting van Bernini zo
puur en vol emotie.

De fascistische architectuur die ik in dit stuk zal
beschouwen hebben we gezien in het EUR. Deze wijk
uit de jaren 20 van de vorige eeuw heeft Mussolini, de
toenmalige dictator van Italië, laten bouwen tijdens zijn
regeerperiode . De wijk is gebouwd omwille van verschillende beweegredenen; Rome had een wereldtentoonstelling in het verschiet en Mussolini wilde met
de wijk EUR Rome weer verbinden met de zee net
zoals dat in de Romeinse tijd het geval was: Rome als
havenstad. Met deze fascinatie voor de oude Romeinen
wilde hij ook een statement maken naar het volk en
de wereld; op deze manier toonde hij de kracht en de
welvaart van zijn land.
Deze architectuur die ontwikkeld is tijdens het fascistische regime van Mussolini is een relatief kleine
stroming die veel kenmerken heeft van de neoclassicistische architectuur: er wordt veel gebruik gemaakt
van geminimaliseerde Griekse en Romeinse elementen.
Het EUR is eigenlijk ook de enige wijk ter wereld waar
op deze schaal fasistiche architecuur te zien is. Deze
architectuur werd in deze tijd vooral ontwikkeld door
de ‘grouppe7’. Deze groep van architecten met onder
andere Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino
Pollini, Carlo Enrico Rava, en Adalberto Libera, zij wilde
de architectuur hervormen.
Deze groep van architecten vertrouwde op logica en
orde en waardeerde het werk van de Griekse klassieken ook meer dan le Corbusier. De meeste van deze
gebouwen kennen hier door ook verwijzingen naar
het centrum van Rome. De gebouwen zijn prachtig
wit van een afstand maar toch geven ze je een vreemd
gevoel ; ze zijn zo groot en imponerend dat het moeilijk is om er echt dicht bij te komen.Vooral als je over
de gigantische pleinen loopt voel je je steeds kleiner
worden. Het lijkt alsof je als individu verdwijnt. Je voelt
je echt machteloos tegenover dit soort gebouwen. Dat
is natuurlijk ook de bedoeling van dit soort architectuur.
Het voelt als een decor van macht. Ik voelde het ook in
de gehele groep; alsof je in een andere wereld kwam.
Vooral voor het museum Della Civilta, dat gesloten was,
zijn we toch echt een tijd blijven hangen, je wilde daar
gewoon even gaan zitten, niet omdat je moe was maar
omdat je gewoon om je heen wilde kijken. Bij dit soort

De fascistische architectuur
van Mussolini
Ward Boeijen
bouwwerken met zo’n imposante uitstraling moet je
gewoon even gaan zitten om allestot je door te laten
dringen.

Bij zowel de socialistische als de fascistische architectuur
wordt geprobeerd de gebouwen het gedachtegoed van de
staat te laten vertellen.

Door de grootsheid en statigheid van deze architectuur
probeert de architect de beschouwer te doordringen
de grootsheid en de importantie van het land en de
cultuur waarin hij leeft. Er zitten dus heel veel politieke
beweegredenen achter om dit soort architectuur te
bouwen. Dit is echter niet alleen het geval bij fascistische architectuur. De vraag kwam dan ook bij me op
hoe het dan zit bij de socialistisch architectuur?

Een bijzonder fraai voorbeeld is hiervan isNowa Huta in
Polen. Deze woonwijk is een van de grootste aangelegde
socialistisch wijken van Polen. In de jaren 50 stonden alleen
al de woorden Nowa Huta symbool voor ‘de trots van Polen’, ‘de nieuwe mens’, ‘de kracht van de welvaart’. Dit was
bij het EUR in Rome ook de bedoeling. De wijken lijken in
stedenbouwkundig opzicht dan ook sterk op elkaar.

Deze stromingen liggen namelijk minder ver uit elkaar
dan dat je uit de naam op zou kunnen maken. Bij de socialistische architectuur probeert men ook het individu
zo veel mogelijk weg te halen door het volk te imponeren. Deze architectuur kent, net als de fascistische
architectuur, heel veel rationele elementen waarbij
uitgegaan wordt van logica en wiskundige elementen.
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Wat tevens bijzonder is om te zien is de manier hoe Italië
omgaat met zijn fascistische verleden, dit is totaal anders
als Duitsland of waar ook ter wereld. Italië toont met trost
wat Mussolini Italië gegeven heeft, iets wat je je in Duitland
bij Hitler niet voor zou kunnen stellen. Deze trots is goed
te zien bij de obelisk voor het Olympische stadion Foro
Italico; rondom deze plaats zie je mozaïekvloer vol hakenkruizen, glimmende Ariërs en verwijzingen naar Hitler.
Zeer vreemd vonden we dat en we keken er ook allemaal
wel van op.

Na een paar dagen te hebben genoten van de oudheid
en architectuur in het centrum van Rome, zijn wij nu
aangekomen in EUR aan de zuidrand van Rome. EUR
staat voor Esposizione de Roma. Hier in EUR ga je verloren in de ruimte omringd door hoge gebouwen. Gefascineerd door de strakke vormgeving en de hoogtes
van de gebouwen, ervaarde ik een hele mooie deel van
Rome. Mijn eerste indruk: WOW! Zijn wij nog steeds
in Rome?! Daar leek het anders niet op.. Ik stond nu in
een stad met grote modernistische gebouwen..

EUR

Tenesha Caton

EUR is gebouwd in opdracht van Benito Mussolini en
werd geleid door de architect Marcello Piacentini. Mussolini lied EUR bouwen om Rome onder de aandacht
te brengen tijdens de wereldtentoonstelling die gepland
was in 1942. De tentoonstelling zou samenvallen met
het 20e jaar waarin Mussolini aan de macht was. Dit
was dus de kans om een breed publiek aan te spreken
en een verheerlijkte beeld te geven van zich zelf. Mussolini was een fascistische dictator die grote gebouwen
liet neerzetten om zijn macht te manifesteren. EUR
biedt dan ook een kans op een kennismaking met
fascistische architectuur. Met fascistische architectuur
uit een persoon een bepaald gevoel of een bepaald
beeld dat die gene van zichzelf heeft. Mussolini zag zich
zelf als een leider, de beste leider. Hij heeft gekozen
voor één type uitstraling dat is toegepast op een groot
deel van EUR. Overal waar je kijkt staan er grote
witte gebouwen. De afmetingen van de gebouwen zijn
onmenselijk. De architect heeft weer teruggegrepen
naar de Romeinse tijd. Je ziet veel Romeinse kenmerken
in de architectuur van de gebouwen. Alleen nu met
een moderne jasje aan. Bij binnenkomst van EUR word
je ook gelijk overweldigd door de grote afmetingen
van de gebouwen. Eerste gebouw inzicht is de Palazzo
Della Civilta (Paleis van de beschaving van de arbeid).
Een strak symmetrisch en elegante gebouw wat tot
de bezoeker moet doordringen van de grootsheid van
Italië. (via wikipedia) Ik voelde me tijdens de wandeling
vrij. EUR is in vergelijking met het centrum van Rome
niet dichtbevolkt.
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Er is veel open ruimte en het is een stuk makkelijker
om je weg te vinden dan in het centrum van Rome.
Een tweede gebouw waarbij de kenmerken van de
facistische architectuur sterk naar voren kwamen,
is De Museo della Civilta Romana. Ook weer een
heel groot gebouw, wat diende als een museum.
Om alleen al voor het Museo della Civilta te staan
was een ervaring op zich. De entree was opgezet
met grote zuilen aan beide kanten met in het midden grote schuifdeuren. Dit waren de grootste
schuifdeuren die ik ooit had gezien.. Lopend naar
de entree raakte ik verdwaald in de daartussen
gecreëerde ruimte die was opgezet met massieve
zuilen.
Door het gebruik van een beperkte hoeveelheid van
verschillende materialen, oogt EUR strak en schoon.
Er is veel gebouwd met natuursteen en beton. In de
wijk is een heldere structuur van zichtlijnen aanwezig. Zo kijk je vanaf de Palazzo dei Congressi uit
op de Palazzo Della Civilta en is de grote obelisk
zichtbaar vanaf het plein van het Museo della Civilta.
Deze manier van bouwen valt niet voor iedereen in
de smaak. Zo las ik op internet een review van een
bezoeker, die vond dat de gebouwen neerkijken op
de mensen. Deze persoon vond het helemaal niet
fijn om hier rond te lopen en kreeg een kleinerend
gevoel. Terwijl ik als architectuur student hier alleen
maar van kan genieten. EUR is een moderne versie
van het antieke Rome en is zeker het bezoeken
waard!

Zittend in de trein onderweg naar het EUR, vanuit
de oude havenstad Ostia, viel een strakke en enorme
marmeren ‘iets’ op. Meer een uitblinker waardoor de omgeving eromheen uit het zich wegviel en vervaagd werd.
Nieuwsgierig naar dit oogvangende voorwerp, vroeg ik
aan de docent wat het was. ‘Ohw, de vierkante Colosseum’ werd geantwoord, daar zijn we nu onderweg naar
toe’.
Stijgend de berg op buiten adem en uitgeput, liet ik toch
het gebouw niet uit mijn zicht vallen, ook al wilde ik niet
het zou niet moeilijk zijn vanwege de schaal. Het eerste
zicht van het gebouw, van zo dichtbij, kon ik niet in een
oogopslag vatten. Het was zo overdreven groot alsof
het met reuzenhanden gebouwd was. Details herinner
ik nog, alhoewel het een symmetrische en simpele vorm
bevat, het had zeker wel ‘wat’. Het leek net een witgelakte rubiks kubus, met uithollingen in de zijvlakken in de
vorm van bogen. Stel eens voor letterlijk een duplicaat
van de Colosseum, alleen strak rechthoekig van vorm en
modern – de Pallazo della Civiltà di Lavoro, het Paleis van
de beschaving van de arbeid, ofwel Colosseo Quadrato
– een gigantische ‘machtsblok’ en zo te zien het centrum
van de stad EUR. Maar wat voor betekenis heeft dit gebouw, met zoveel moderniteit, voor deze stad? Wordt het
beschouwd als macht of mislukking?
Sinds 1937 ontstond de district ‘Esposizione Universale
di Rome’, afgekort de EUR, ook wel bekend als E42,
die tijdens de Wereldtentoonstelling van 1942 gebouwd
werd, om Rome onder de aandacht te brengen. Dit was
ook de 20ste jaar waarin Benito Mussolini, een Italiaanse
onderwijzer, journalist en fascistisch dictator van 1922
tot 1945, aan de macht was. Zijn bedoeling was om het
EUR tot een monumentale toegangspoort te maken
welke toegang zou bieden tot de stad en een verbinding
mogelijk zou maken tot in Ostia. Wegens het uitbreken
van de Tweede Wereld Oorlog werd de tentoonstelling stop gezet. Na de oorlog werden de werken hervat,
echter zonder voortzetting van de plannen van Mussolini,
welke voor vele een gevoel van mislukking gaf.
Het ontwerp van de Pallazo is gebaseerd op een parallellepipedum, een drie dimensionale gelijk zijdige zesvlak,
met zes niveaus boven een podium. De basis van het
gebouw heeft een afmeting van 8.400 vierkante meter

met een totale hoogte van vijftig meter vanaf de basis. Het
gebouw is in zijn geheel bekleed met travertijn marmer,
die voor een sjiek en strakke uitstraling zorgt, met ronde
boogramen die door de contrast van zwart en wit sterk
uitblinken.
Echter vind ik het net een bespotting en sarcasme van de
Colesseum, volgens mij is het ook zo bedoeld. Mussolini
wilde heersen en liet dit ook duidelijk merken. Hij wilde
Rome transformeren naar een moderne stad met moderne gebouwen die de pauselijke paleizen in de schaduw
zou zetten. En zodoende de paus laten weten wie daadwerkelijk ‘heerser’ was. Op het terrein van de Pallazo
staat Mussolini, apart van de overige 28 standbeelden,
enorm afgebeeld op een paard als een heerser.
Dit gaat zelfs door tot in de details van de opgenomen
symmetrische bogen in de gevels, zes rijen van negen
bogen, waarbij de toegepaste hoeveelheden een zinspeling
is aan zijn naam: Benito; zes letters en Mussolini; negen
letters.
Door de bogen krijgt het enorme gebouw toch wel een
soort transparantie, hemel wordt tot diep binnen in
getrokken.
De Pallazo della Civiltà di Lavoro vind ik echter de ‘Eiffel
toren’ van EUR. Een onmisbare icoon, als resultaat van
de fascistische architectuur. Het aanpak van het gebouw
is een verbeelding van hoe Italië als stad eigenlijk zou zijn
als de plannen van de fascisten door zou gaan. Streng, fors
en onmeetbaar – een gebouw met een karakter van ‘hoe
groter, hoe beter’. Het idee was om de gedachten van de
oorlog te verheerlijken, de mooie ideeën die het waard
waren om voor te sterven.
Het uitstralen van macht, eigendomsrecht, gebondenheid
(en verheerlijkend van het Italiaanse volk).
Gebeiteld op elke van de vier gevels, in hoofdletters van
Times New Roman staat het citaat: ‘DI ARTISTI DI EROI
VAN DE V.N. POPOLO DI POETI, DI PENSATORI DI
SCIENZIATI VAN DI SANTI, DI TRASMIGRATORI VAN
DI NAVIGATORI.
Vertaald: Een natie van dichters, van kunstenaars, van
helden, van heiligen, van denkers, van wetenschappers, van
navigators en van emigranten van het Italiaanse volk.
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Colosseo Quadrato

Shanaiska Stroop

Tijdens de excursie naar Rome, zijn we met z’n alle
langs de Thermen van Caracalla geweest. Deze thermen liggen in het zuiden van het oude Romeinse rijk
en is in het jaar 216 afgebouwd. Het gehele complex
(waarvan nu nog de helft is overgebleven) is in vier
jaar tijd neergezet. Het is een gigantisch bouwwerk de
bestaat uit baksteen/ natuursteen bekleed met mozaïek
en marmer. Het overgrote deel van de versieringen is
helaas weg, maar er zijn kleine stukken gereconstrueerd
zodat je kunt zien hoe mooi deze versieringen vroeger
hebben moeten zijn.
Bij het betreden van de grond van de thermen stond ik
al direct met volle verbazing te kijken naar de grootsheid die het uitstraalde. Ik heb mij vervolgens laten
vertellen dat dit bouwwerk waar ik naar zat te kijken
nog maar de helft was van hoe het oorspronkelijk was.
Afstand tot 2 torens ±100 meter

De overweldigende
Thermen van Caracalla

Meekijkend in een informatieboekje zag ik een gereconstrueerd plaatje van hoe het bouwwerk in zijn volle
glorie eruit heeft moeten zien, en de verbazing werd
alleen maar groter en groter.
Ik kon er niet met mij verstand bij dat ± 200 jaar na
Christus zulke gigantische bouwwerken konden worden
gemaakt, en helemaal niet binnen vier jaar tijd.
Al na enkele minuten daar rond gelopen te hebben
veranderde mijn verbazing al snel in bewondering.
Ik vond het prachtig dat in de tijd van de Romeinen,
waar de keizer oppermachtig was, zo’n groot badhuis
werd neergezet vóór het volk. De bouwwerken waren
namelijk niet alleen groot, het hele complex was mega.
Maar liefst 11 hectare.
In het badhuis was plaats voor 1600 mensen, en deze
doorliepen allemaal het zelfde proces.
Schitterend vond ik het, de overblijfselen van de thermen. Je zag de gaten in de muren en plafonds waar de
bevestigingspunten hebben gezeten voor al het marmer
dat aanwezig was. Alles zou bedekt moeten zijn met
versieringen. Elke nis zou een sculptuur bevatten. Geen
enkel hoekje werd overgeslagen.
Tijdens ons bezoek waren er ook werklui die aan de
oudheden zaten te werken. En hoewel ik het aan de ene
kant jammer vond dat er stellages voor de overblijfselen stonden om te renoveren en reconstrueren,
vond ik het mooi om te zien dat er mensen bezig waren
om het bouwwerk opnieuw leven in te blazen zodat het
bouwwerk weer een beetje kan leven zoals dat deed in
zijn glorietijd.

Jeffrey Lensen

Het is moeilijk uit te leggen hoe immens het bouwwerk
was (vooral voor zijn tijd). Je moet het echt ervaren
wil je hetzelfde voelen als ik. Natuurlijk heb ik foto’s
gemaakt van dit prachtige eeuwenoude bouwwerk,
maar ik zou het nooit zo duidelijk kunnen overbrengen
als wanneer je het zelf ervaart.
De overblijfselen zijn prachtig en overweldigend, maar
dit valt in het niet bij de bewondering die je krijgt als je
beseft dat zoiets gigantisch binnen vier jaar gebouwd
kon worden met een hamer en een bijtel, want heel
veel meer kunnen ze niet gehad hebben in die tijd.
Ik raad een ieder aan om hier naartoe te gaan en
desnoods meerdere malen, want onze toekomst word
bepaald door wat er in het verleden is gebeurd.
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Na een dag lang wandelen door Rome ben ik vlakbij Il
Vittoriano samen met een medestudent opzoek gegaan
naar lunch.Via een smal winkelstraattje belanden wij op
het Piazza di Trevi. Een plein dat gedomineerd wordt
door een spectaculair fontein, de Trevi-fontein. Deze
fontein is zo bijzonder dat het voor mij een van de
hoogtepunten is van de Romereis en daarom heb ik
besloten om daarover deze reflectie te schrijven.
De Trevi-fontein is op deze ligging gebouwd omdat er
een plan was om een simpele fontein te vervangen.
Deze ligging was gekozen omdat het einde van een
viaduct genaamd Aqua Virgo aangaf.Vroeger in de tijden
van keizers was het een gewoonte om een monument
op te richten op de plaatsen waar water uit een bron
kwam. De Trevi fontein is gebouwd in de late Barok stijl
en het is gerealiseerd door Salvi.
De Trevi fontijn bestaat uit een fontein met een
opvallend combinatie van beeldhouwwerk. Het middenpunt wordt gedomineerd door een grote triomfboog.
In de triomfboog is er een nis gemaakt dat plaats biedt
voor de machtige naakte god van de zee, Neptunus (1).
Neptunus staat op een schelpvormige strijdwagen (2)
die lijkt voortgetrokken te worden door twee
gevleugelde paarden. Het linker paard (3) steigert,
waarbij een halfgoddelijke Triton (5) het woeste paard
in bedwang houdt. Het rechter paard daarentegen (4)
ziet er een stuk minder woest uit en maakt net een
krachtige sprong naar voren, die ook door een Triton
(6) wordt vastgehouden en meegetrokken. Deze Triton
heeft in zijn linkerhand een hoornvormige schelp waar
hij met volle kracht op blaast, dat is te zien door zijn
opgeblazen wangen. Door op de hoornvormige schelp
te blazen konden de Tritonen de golven bedaren of
aanhitsen.
Het linker paard staat voor de woeste kant van de zee
en het rechter paard staat voor de rustige kant van
de zee. Er stroomt water vanonder de schelpvormige
strijdwagen die tussen twee paarden en twee Tritonen
in staat. Het stromende water stort zich net als watervallen op drie niveaus steeds verder omlaag. Fonteintjes
aan de zijkanten zorgen er voor dat zich over de rotsen
ook water naar beneden stort waardoor het evenwicht
brengt in het geheel. De rotsen in het beeldhouwwerk
zorgen naar mijn idee ook voor extra sfeer, ze zorgen

Trevi-Fontein
Geoffrey Ho
1

3

voor een krachtige waterval en uitspatting. De gedetailleerdheid van het beeldhouwwerk van de fontein is
erg bijzonder. Elk stukje spier van Neptunus, de Tritonen
en de gevleugelde paarden is te zien, elk beweging en
elk krachtuitbarsting. Dit zorgt voor een wonderbaarlijk
geheel. Alles wat lijkt te bewegen onder Neptunus lijkt
van hem vandaan te komen en dat doet mij denken
aan de machtige magie die met kracht vanuit Neptunus
vloeit. Alles wat onder Neptunus lijkt te bewegen lijkt
van hem vandaan te komen, die mij doet denken aan de
machtige magie, die met kracht van hem vloeit.
Het beeld vertoont veel duidelijke kenmerken van de
Barok (stijlperiode). Ten eerste beslaat het beeld een
goddelijk onderwerp (Neptunus met zijn Tritonen
en gevleugelde paarden) dat is in de Barok een veel
terugkomend aspect. Ook de vele beweeglijke vormen
die van Neptunus vandaan komen duiden op Barok,
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omdat Barok de stijl is van de beweging en getordeerde
lichamen.Verder zijn de ronde in- en uitbogen in de
schelpvormige strijdwagen en het vloeiende doek dat
langs Neptunus loopt ook kenmerkend voor de Barok.
Ik ben erg blij dat ik bij toeval de Trevi-fontein ben
tegengekomen, want anders had ik de Trevi fontein niet
kunnen bewonderen. Het is zeker de moeite waard om
deze mooie en spectaculaire fontein te zien en ik vond
het daarom ook jammer dat het ontbrak in ons excursie programma want zo’n mooie fontein is natuurlijk
een spektakel om mee te maken. Nergens anders beleef
je als daar de krachtigheid die vanuit Neptunus straalt.
Mensen die van de Barok houden, ‘de’stijl van de beweging en dynamiek, de stijl van de kracht en uitstraling,
raad ik daarom ook aan zeker de Trevi-fontein te gaan
bewonderen en een muntje erin te gooien.

Campo de’ Fiori & Palazzo Farnese
Edo Wijnker

Rome! We wisten allemaal dat we heen zouden gaan, dit
kregen we immers meteen al aan het begin van de minor
te horen. Het leek toen allemaal zo ver weg, maar opeens
stonden we dan met onze koffers op het Rotterdam Airport….
De tekst van BLØF: ‘Verre steden ken ik niet! Behalve
van de boeken, behalve van t.v.’ is voor mij op mijn buik
geschreven. Rome was bij mij dan ook enkel bekend van de
films en de pizza en pasta reclames. De pittoreske straten,
de grote en karakteristieke gebouwen en oude vrouwtjes
met schorten om en stevige bovenarmen! In mijn gedachten waren er dus geen toeristen, geen honderden en
honderden fotomakende en luidruchtige toeristen. Ik vroeg
me af waar normaal Rome, naast het toerisme, zijn brood
mee verdiende. Het was één grote attractie!
Het voelde als een goed boek wat verfilmd was. Het boek
waarbij je zelf een eigen beeld heb gevormd en waarbij de
verfilming dan altijd een beetje tegenvalt.

Het dagelijks leven van de Italianen kon ik in het centrum
dan ook nauwelijks ontdekken. Totdat we na een lange dag
wandelen uitgeblust uitkwamen op Campo de’ Fiori, in de
volksmond ook wel het ketterplein of martelaarsplein genoemd. Een pleintje met een bijzondere geschiedenis!Hier,
op dit plein, leefde in mijn ogen het echte Rome nog.
Jammer genoeg waren we net te laat, want de markt van
die dag was al afgelopen. Maar de kroppen sla en de halve
broden lagen nog her en der verspreid over het plein
en men was druk bezig dit op te ruimen.Het hele plein
ademde de sfeer van het dagelijks leven uit, zo sterk dat je
dit haast kon proeven (letterlijk ook later die middag)!Het
plein bevat alle elementen van het, in mijn ogen, levendige
en pittoreske Rome. Het is enkel bereikbaar door dunne
straten en stegen, waarbij bij het betreden van het plein
meteen het grote beeld van Giordano Bruno opvalt. Het
beeld is geplaatst op de exacte plek van zijn overlijden. Op
die plek stond rond 1740 een permanente galg en werden
er publiekelijke executies volbracht door ophanging en
verbranding. Aan de randen van het plein zijn er winkeltjes
en horeca, maar wanneer je het plein overloopt, de plaveien
onder je voeten voelt en een smalle steeg doorloopt, sta je
oog in oog met de volgende verrassing.
Opeens bevind je jezelf in een hoog renaissanceomgeving
en sta je op het Piazza Farnese, een langgerekt plein met
aan de flank zijn hoogtepunt: het prachtige Palazzo Farnese.
Dit paleis is één van de hoogtepunten in het Italiaanse
Renaissance en, volgens Mathilde, Maniërisme. Iets wat Mathilde achteraf heel goed had opgemerkt omdat Maniërisme
een kunststroming was in de late Renaissance periode
en heel goed invloed zou kunnen hebben gehad in het
ontwerp.
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Palazzo Farnese is namelijk ontworpen door Antonio da
Sangallo, maar nadat deze kort na de start van de bouw
overleed is deze vanaf de complete tweede verdieping afgebouwd door niemand minder dan Michelangelo!!!
Het statische gebouw zou in die tijd het paleis van de paus
moeten worden, dus werd hier alles aan gedaan om dit zo
prestigieus mogelijk te laten lijken.
De hoofdentree paste Michelangelo aan door hier een
marmeren bovendorpel met het pauselijk embleem (de
twee sleutels) te plaatsen.
De kenmerkende natuurstenen elementen zijn in de gevel
opgenomen.
De kozijenen verschillen opvallend per verdieping van
ontwerp. Zo is de onderste rij strak, de eerste verdieping
met een soort timpaan uitgevoerd en bevatten de kozijnen op de tweede verdieping een sierlijke bovendorpel.
Waarschijnlijk refereert dit naar de zuilenorde (Dorisch,
Ionisch en Korinthisch) die, naar het schijnt, in het binnenhof van het gebouw zijn gebruikt.
Voor ons bleef het jammer genoeg bij het bewonderen
van de buitenkant. De grote franse gepantserde bolides en
gewapende Fransmannen bij de entree nodigde dan ook
niet bepaald uit om dit eens dichterbij te bekijken. Rome
verhuurd het gebouw namelijk aan de franse ambassade.
Teruglopend, richting Campo de’ Fiori, bleef ik onder de
indruk. Op de reis in Rome kregen we zo ongelooflijk veel
moois voor onze kiezen. Maar op die plek, Campo de’ Fiori,
voelde ik me echt op mijn gemak! Mede door de biertjes
die later rijkelijk begonnen te vloeien.

Sinds de wijkverdeling in de tijd van keizer Augustus
word Trastevere als deel van Rome beschouwd, maar
pas vanaf de nieuwe stadsmuur van Keizer Aurelianus
werd Trastevere ook daadwerkelijk bij de stad betrokken. Hierdoor zou je denken dat de mogelijkheid tot
ontsnappen aan de stad kleiner wordt.
Maar door de Tiber werd de wijk toch gescheiden
gehouden van de stad en bleef het zijn eigen stijl en
waarde houden. Hierdoor besloten de hoger geplaatste
Romeinen zoals Julius Ceasar hun villa’s in Trastevere te
bouwen.
Trastevere dankt haar knusse verschijning mede aan de
bekende straatjes. Waar komen deze vandaan en hoe
ontstaat die verschijning op zich?
In de middeleeuwen had Trastevere al nauwe, slingerende, onregelmatige straten. Deze zijn altijd gebleven.
Hier en daar zijn wel aanpassingen gemaakt, met betrekking tot de begaanbaarheid, maar desondanks is de wijk
altijd een doolhof van nauwe straatjes gebleven.

De mooie verschijning is naar mijn mening tot stand
gekomen op het moment dat de inwoners van Trastevere
een eigen cultuur zijn gaan ontwikkelen. Dit dankzij de
betrekkelijke isolatie ( de ligging van de wijk ) en door
de multiculturele samenstelling sinds het Oude Rome.
Deze cultuur, de Trasteverini, is tot op de dag van vandaag
zichtbaar, waardoor het wijkje haar schoonheid en charme,
ondanks de commerciële wereld van tegenwoordig, weet
te behouden. Het oude karakter van de wijk zal altijd
blijven leven.
Een historisch wijkje dat niet in het historische centrum
van de stad ligt. Trastevere wordt beschouwd als één van
de leukste wijken van Rome. Dit merk je dan ook echt aan
alles. Smalle steegjes, gezellige pleinen, kleurrijke terrasjes,
lieve locals samenlevend naast lachende studenten en
buitenlanders, rommelige marktjes en overheerlijke geuren
van de meest uiteenlopende delicatessen. Dit alles in
combinatie met artistieke en kunstzinnige droombeelden
en daarnaast ook nog eens een bruisend (lees: op knus
niveau) nachtleven, dat maakt dat Trastevere mijn droomwijk geworden is. Emigreren is een must

Dag 2, eindigt, in een ondergaande zon, nadat de oude havenstad
Ostia Antica, Musolini’s EUR en de reusachtige Thermen van Caracalla al gepasseerd zijn, op een van de knusse terrasjes van de wijk
Trastevere.
Knus, een prettig gevoel wat je van binnen krijgt wanneer je ergens
bent of iets ziet. Dit is exact de gedachte die door mij heenging,
wanneer wij de klinkers van Trastevere trotseerde. Authentieke
gevels met mooie ornamenten, zachte warme kleuren, houten shutters, geblokte tafelkleedjes, verfijnde geuren en alle andere mooie
gedachtes die je van Italië hebt vallen hier binnen enkele seconden
voor je voeten bijeen.
Trastevere is een pittoresk middeleeuws wijkje en ligt als de achtste
wijk van Rome ten zuiden van Vaticaanstad. De naam komt van het
Latijnse Trans Tiberim, wat betekend: “aan de andere zijde van de
Tiber”. Het ligt dan ook op de westelijke oever van de Tiber.
Het wijkje weet te ontsnappen aan alle grote ontwikkelingen van
Rome en blijft daarom een erg charmante plek om te wandelen,
eten en ontspannen. Maar wat maakt deze ontsnapping eigenlijk
mogelijk?

De knusse straatjes
van Trastevere

Koen van Meer
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Als je het werk van Giovanni Battista Piranesi kent
krijgt het wandelen door Rome nog een extra dimensie. Piranesi was een van de grootste en invloedrijkste
kunstenaar van de 18e eeuw. (1720-1778).
Zijn stadsgezichten, ‘VEDUTE’, waren toen al beroemd.
Elke rijke toerist op ‘Grand Tour’ in Rome kocht werk
van hem in zijn zaak bij de Spaanse Trappen. Nog steeds
worden, al of niet ingekleurde, kopieën te koop aangeboden.
Piranesi heeft het antieke Rome van de 18e eeuw zichtbaar gemaakt. Hij laat de ruïnes spreken; en hoe. Heftig,
een beetje overdreven en romantisch. De honderden
prenten zijn beeldbepalend geworden; ook voor de
moderne toerist.

Het Rome
van Piranesi

De invloed van het werk van Piranesi op
(post-moderne) architecten, filmmakers en schrijvers is
onmiskenbaar.

Flip Lambalk

Giovanni Battista Piranesi. Zelfportret als Romeins Senator.

Architectuur fantasie

De trappen naar S.Maria in Aracoeli en naar het Campidoglio.

Santa Maria Maggiore

Piranesi

Piranesi

Michael Graves
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Michael Graves
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2010

1760

Basilica Maxentius op het forum Romanum 1760

Michael Graves 				

1960

Apostolisch Paleis, liggend bij de Sint Pieter, naar de
Engelenburcht heeft laten bouwen. Een lange muur die
in mijn ogen de harmonie rondom het Sint Pietersplein
verstoord. In de Middeleeuwen is de burcht als schatkamer gebruikt. Tot de 16e eeuw werden de verdedigingswerken verbeterd en tot in de 19de eeuw werd de
burcht door wachters bezet.
Om de burcht te bereiken is er een prachtige brug: de
Ponte Sant’ Angelo (Engelenbrug). Wanneer men via
deze brug naar het reusachtige ronde bouwwerk kijkt,
ziet men in totaal tien beelden gemaakt door leerlingen van Bernini staan. De grootste beeldhouwer uit de
Romeinse geschiedenis. De engelen zijn met uiterste
precisie uitgedost met elk een van de wapenen van
Christus. De weerkaatsing van de zon op de witte
beelden zorgt voor een Hemels plaatje.

Rome in Vogelvlucht
Jeroen Greven

Rome. De stad waar, naar het schijnt, alle wegen toe
leiden. In dit geval een denkbeeldige route in de lucht.
Wij vlogen en met ons de tijd. Na vanaf het vliegveld in
Rome een taxibus gepakt te hebben, was het voor mij
al vrij snel duidelijk: Rome is de stad van de indrukken.
Colossale monumentale panden doemde met regelmaat
op. Zuilen en pilaren domineerden het straatbeeld,
ruïnes waren de orde van de dag. Een der daags, onderweg naar het Vaticaan, zittend in een bus, viel mijn oog
op een groep duiven. De duiven vlogen richting, een
voor mij onbekend gebouw, het Castel Sant’ Angelo
(Engelenburcht of Mausoleum). Een van de duiven liet
een witte gelei-achtige substantie op de muren van de
burcht vallen. Een mening die ik op dat moment wel
kon waarderen. Als een berg klei stond daar het Mausoleum. Naarmate de week vorderde werd keer op keer
mijn aandacht gevestigd door dit kolossale bouwwerk.
Er is geen ontkomen aan.
De bijna tweeduizend jaar oude kern van de burcht
(135-139) was gebouwd als Mausoleum in opdracht
van Keizer Hadrianus onder de leiding van Decrianus.

De oorspronkelijke naam voor het bouwwerk was:
“Moles Hadriani” of wel “het gevaarte van Hadrianus”.
Het mausoleum werd al vroeg omgetoverd tot burcht,
vanaf 280 omringde de Aureliaanse muur het grootste
deel van de oude stad. Het Vaticaan viel daar net buiten.
Door de opkomst van het Christendom en het toenemend aantal pelgrims dat naar de Sint Pietersbasiliek
kwamen kijken, diende de route verdedigd te worden.
Het Mausoleum werd uiterst geschikt bevonden als
verdedigingswerk, aangezien het gelegen is tussen de
brug over de Tiber en het Vaticaan.
Volgens een oude legende ontleent de Engelenburcht
zijn naam aan het feit dat Paus Gregorius in 590 een
kerkelijke optocht hield om God te smeken een einde
te maken aan de pestepidemie.Vervolgens verscheen
de aartsengel Michaël, die zijn zwaard in de schede
stak. De bede werden verhoord en de pestepidemie
was over. Paus Pius II liet daarom op de plaats waar de
aartsengel verschenen zou zijn een kapel bouwen.
In 1277 is de burcht als toevluchtsoord gebruikt
voor Paus Nicolaas III, die een muur lopend vanaf het
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Later is de desbetreffende duif, geheel terecht, op mijn
bord beland in het vier sterren restaurant gevestigd op
het dakterras bij de Spaanse Trappen. De harmonie was
in ere hersteld, de vredesduif was niet meer.
Zoals die Italianen zouden zeggen:
“Del senno di poi son pienele fosse”.

Wanneer de paus het podium betreed realiseer ik mijzelf pas hoe ver weg hij eigenlijk is. Ik kan hem dichterbij
halen door hem in te zoomen met mijn camera, maar
handjes schudden zit er vandaag voor mij niet in. Door
de moderne technologie kun je de paus goed horen
spreken.
Het plein en de Sint Pieter stralen geld en macht uit,
wat wordt versterkt door alle commotie er omheen. De
hele poppenkast doet mij denken aan Disney Land. De
hekken waar je doorheen moet om binnen te komen,
de hordes mensen die staan te dringen voor het beste
plekje en de theater show die zich voor de Sint Pieter
afspeelt. Na afloop kun je nog wat leuke souvenirtjes
zoals rozenkransen en Maria beeldjes kopen bij een
Aziatische verkoper voor de hoofdprijs.
Het feit dat ik vlak voordat ik hier naartoe kwam de film
“Angels And Demons” heb gekeken maakt het er niet
bepaald beter op. In de film worden meerdere kardinalen op gruwelijke wijze vermoord en gebrandmerkt,
door een insider.

Het lijkt wel alsof ik op een vliegveld ben
aangekomen, zo word ik gecontroleerd, voordat
ik het Sint Pietersplein mag betreden.Vandaag
geeft de Paus Benedictus XVI een open audiëntie. Bij een open audiëntie verschijnt de paus niet
voor zijn raam maar op een podium, vlak voor
de Sint Pieter. Aan de zijkanten van het plein
hangen grote schermen waarop de bezoekers de
heilige vader goed kunnen bekijken.
Voor het podium staat het vol met mensen. Zelf
staan wij als groep bij de obelisk waar wat meer
ruimte is. Na ongeveer een half uur wachten
komt hij eindelijk aan. In zijn open autootje
wordt de paus rondgereden door de menigte
voor het podium. Ik kan hem niet echt zien, maar
ik weet precies waar hij zich bevindt door het
gejuich van het publiek waar hij op dat moment
langs rijdt en doordat ik hem kan volgen op het
grote scherm. Op het podium zitten de kardinalen al klaar en staat de Zwitserse garde op
wacht.

Paus op het
St. Pietersplein
Rowan van der Oord
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Hier op het plein zien de kardinalen er uit alsof ze zo
de film uit zijn gestapt en ieder moment eentje afgeslacht kan worden door zijn buurman.Van de Zwitserse
garde in hun zwarte pieten pakjes krijg ik al helemaal de
kriebels.
Hoewel dit heel sarcastisch en tegenstrijdig zal klinken
en hoewel ik een grote afkeer heb richting deze hele
poppenkast, wilde ik de paus stiekem toch dolgraag
even zien. Want hoe je het ook wendt of keert, de man
is een van de machtigste personen op de wereld. Hij
is volgens de katholieken de rechtmatige opvolger van
Petrus en de leider van de gehele Christelijke kerk
wereldwijd. Wanneer hij zegt dat condooms “not done”
zijn, zullen de katholieken ze niet gebruiken. Hij is de
oorzaak van miljoenen geslachtziektes en ongewenste
tienermoederschappen. Hij verdient bakken met geld
voor het uitkramen van onzin, waar vervolgens de hele
wereld over debatteert. Je kunt de paus bestempelen
als “evil celebrity”. Heel interessant, maar tegelijkertijd
levensgevaarlijk.

Basilica San Pietro
Rignald Lourens

Uitgeput en moe begonnen wij weer aan een dag met heel
veel lopen door de gigantische en historische stad Rome.
Na een vrij lange bustocht en nog vijf minuten lopen, kwamen wij aan bij de zo beroemde De Sint-Pietersbasiliek.
Een basiliek dat qua gevel mij niet veel deed, wel de grootsheid maar niet het gebouw, omdat ik het nu na een paar
dagen in Rome, gewend ben om zulke renaissance en neoclassistische gebouwen te zien. In Curaçao, Nederland en
Colombia heb ik vrij veel kerken bezocht, maar geen enkel
valt te vergelijken met de Sint Pietersbasiliek. Bij deze kerk
had ik echt het gevoel dat ik in het huis van God was. Bij
binnenkomst was ik enkele seconden in shock, de grootsheid, de uitbundige versiering met marmer en schilderwerk.
De opdrachtgever was de Paus Julius II die aan architect
Donato Bramante de opdracht gaf om een nieuwe kerk te
ontworpen, voor het vervallen van de kerk die door keizer
Constantijn was gebouwd. En zo is dit wereldwonder, de
kerk gebouwd. Deze kerk bevat een rijke bouwgeschie-

denis. Aan de vorm van de plattegrond zie je dat het in de
renaissance stijl is ontworpen. Een symmetrische aanleg
op basis van een Grieks kruis, ontwerp door Bramante
die de renaissance stijl in Rome bracht. De koepel is een
verhaal apart. Ik heb zeker een minuut lang naar boven zitten staren, mijzelf afvragend hoe dit prachtstuk gemaakt is
zonder alle technieken die wij nu hebben. Het lijkt net een
hemelstuk.Volgens mij krijg je dat gevoel door de hoogte
van 132,50 m. Ik blijf me afvragen hoe de bouw is gegaan en
welke gereedschappen de bouwers hebben gebruikt (misschien is het ook een typische vraag voor een bouwkundige). De materialen, de schilderijen en het interieur zijn
uitmuntend afgewerkt en gedetailleerd. Er is veel marmer
en natuursteen gebruikt waardoor alles er heel luxe uitziet.
De Sint Pietersbasiliek, ooit een van de grootste
kerken ter wereld. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd en behoort tot de renaissance, een architectuurstijl
die teruggrijpt naar de klassieke oudheden. Bekende
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kenmerken van de Renaissance stijl zijn de grootheid en
de symmetrische as, de zuilen en de gebogen gewelven. De
plaats waar de basiliek gebouwd is, was vroeger de plaats
van het vroegere Circus van Nero in Rome (het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad). De kerk werd hier gebouwd, omdat
op dit terrein volgens de overlevering, de apostel en eerste
Paus, Petrus, gekruisigd en begraven werd. Het is één van
de belangrijke bedtempel voor de katholieken en is één van
de eerste der zeven pelgrimskerken van Rome. De zeven
pelgrimskerken zijn de zeven kerken die door pelgrims
werden bezocht om gekozen te worden voor een volle
aflaat die aan hun pelgrimage was verbonden.
Rome is op zich zelf een paradijs, een stad met belangrijke
geschiedenis. Geschiedenis waar je graag mee zou willen
leven. Ikzelf zou graag in die tijd geleefd hebben om met
mijn eigen ogen te zien hoe ze die ongelooflijk bijzondere
gebouwen hebben gebouwd. En een Rome zonder de Sint
Pietersbasiliek is voor mij niet compleet. Deze basiliek met
pracht en praal is een kunstwerk op zich in deze bijzondere
stad. De ervaring die ik heb opgedaan in deze kerk zal mij,
denk ik, altijd bijblijven en daarom is het ook een geslaagd
geheel. En dan was er nog de voorschijn van de Paus die de
zegen op het volk van Rom uitspreekt, dat was de Cherry
op de taart.

Tijdens de excursie in Rome hebben wij vele verschillende kerken bezocht, waaronder ook het beroemde St.
Pieter op het St. Pieterplein. De drukte op het plein was
groter dan ik had verwacht. Dit kwam doordat de Paus
op die dag een toespraak zou houden. Logisch dus dat
iedereen na de preek het St. Pieter wilde binnen gaan.
Hierdoor werd er besloten de volgende dag terug te
komen. Dit vond ik wel jammer op dat moment.
Ik had deze kerk alleen nog maar gezien in films en op
foto’s. Dit zou voor mij ook de eerste keer zijn dat ik in
een van de belangrijkste Rooms-katholieke kerken van
de wereld ging. Met film/foto gedachten betrad ik het St.
Pieter, benieuwd wat op mij zou afkomen..
Eenmaal binnen in de kerk stond mijn mond voor een
seconde wijd open. Ik was op dat moment wel bewust
dat kolosaal bouwen in Rome veel gebruikt werd, maar
het St. Pieter was in mijn ogen echt, maar dan ook echt
kolosaal. Toen ik voor de kerk stond en deze van buiten
kon bewonderen, had ik nooit gedacht dat de kerk zo
groot van binnen zou zijn.

Naast deze aspecten waren deze beelden en decoratie
naar mijn mening mooi. Het gebruik van kleuren (rood,
geel, blauw, bruin etc.) en vormen (vierkant, rond, ovaal
etc.) vond ik goed passen bij het kolossale en volumerijke interieur van het St. Pieter. Het mooie vond ik ook
dat alles van groot formaat was. Beelden, wandsculpturen, decoratie etc.
Mijn verwachtingen voor de St. Pieter waren niet groot,
maar dit had ik niet verwacht. Al bij de entree van
de kerk was ik verbijsterd. De kolossaliteit van het
gebouw was onverwachts voor mij. Naast het volume
van de kerk vond ik de decoratie (gebruik van kleur
en vormen) ook heel aangrijpend en slim gedaan, want
voor mij heeft dit gewerkt en de kerk versterkt in het
interieur.
De grootte was niet het enige wat mij aansprak, want
wat mij binnenschoot nadat ik al een tijdje binnen
stond, was dat alles ook nog helemaal gedecoreerd was
van top tot teen. Daar moest wel veel tijd in hebben
gezeten. Toen ik op dat moment aan ‘tijd’ dacht, poptten
er vragen in mijn hoofd op: “Hoelang heeft het geduurd
om deze kerk te bouwen?” en “Hoe hebben zij, in die
tijd, zonder moderne bouwmachines deze kolossale
kerk kunnen bouwen?”.
Om deze vragen meteen te kunnen beantwoorden (wat
ik niet op de tijd van gedachte kon) ben ik erachter
gekomen dat het St. Pieter eerst gesloopt is en vanaf
1506 opnieuw is gebouwd tot 1626. Naar mijn mening eigenlijk wel een redelijke tijd (120jaar!) om zo een
groot gebouw te bouwen.
En ‘hoe’ het is gebouwd is voor mij een aanneming. In
die tijd hadden ze waarschijnlijk meer manschappen
(goedkope honderden arbeiders), die niets anders hadden dan het bouwen van de kerk.
Ik wist niet waar ik moest beginnen, nog steeds verbijsterd van het kolossale, dus begon maar aan de rechter
kant van de kerk. Door de meeste kerken die we in
Rome hebben bezocht ben ik snel doorheen gelopen.
In het St. Pieter was dit echter niet het geval. Ik liep er,
samen met enkele mede studenten, stapvoets doorheen.
Het scala aan beelden in de kerk en decoratie op de
muren, plafond, kolommen en vloer sprak mij erg aan.
Zoals eerder vermeld vond ik het bijzonder ‘hoe’ zij dit
hebben gedaan en hoelang dit wel niet heeft geduurd.
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Size Matters
Sunny Jessurun

Vaticaanstad:
Schoonheid uit
een vuil verleden
Bas Slager

Binnen de hoofdstad van Italië ligt een klein land van
nog geen één km2 groot. Binnen dit land van de katholieke kerk worden de luxe appartementen van de Paus
omringt door een luxueuze tuin. De andere helft van dit
land bestaat o.a. uit het wel bekende Vaticaanmuseum,
de Sixtijnse Capel, het Sint Pietersplein en de Sint Pieterskerk. Kortom, binnen Vaticaanstad worden de gasten
overdondert met schoonheid.
Het Sint Pietersplein wordt omsloten door een galerij
van vier zuilen dik. Deze dienen als verhoging voor de
vele beeldhouwwerken van de vele Pausen die er zijn
geweest. Ze worden vergezeld door de Apostelen die
op de gigantische en fraai uitgewerkte Sint Pieter staan.
Te zien is dat al deze pracht en praal door vakbekwame
kunstenaars zijn gemaakt.

Bij het betreden van de Sint Pieter is mij duidelijk dat
de gevel nog maar een voorproefje was. Ik word overweldigt door een massale ruimte gevuld met pracht en
praal waarbij geen enkel hoekje is gespaard.
Alle luxe bouwmaterialen van rond 1500 zijn er te bewonderen.Vele verschillende soorten marmer worden
vergezeld door goud, zilver en brons. Wanden, vloeren
en plafonds lijken beschilderd, maar blijken van keramiek die met uiterste precisie is gemaakt. Beeldhouwwerken van allerlei Bijbelse en hooggeplaatste figuren
uit de katholieke kerk lijken bijna wel uit allerlei gaten
en hoeken te krioelen. Het lichtinval, de materialen, het
grote vakmanschap lijken samen in één harmonie te zijn.
Het komt bijna over alsof het door een hogere macht
is samengesteld. Alsof dit geheel mij wil overtuigen dat
het niet anders kan dan dat God bestaat en dat hij te
(onder)vinden is in de katholieke kerk.
En dan is er nog het Vaticaanmuseum. Als bezoeker
wordt je met een gigantisch tempo door de gangen
gejaagd om de kunstwerken van het Vaticaan te zien.
Geografische kaarten, verhalende beeldhouwwerken,
iconen met bladgoud, rijk gedecoreerde plafonds, het is
er allemaal te vinden. Het hoogtepunt is de sixtijnse kapel. Een volledig en uiterst precies beschilderde ruimte
met allemaal verhalen uit de bijbel.
Ondanks ik onder de indruk was van al dit moois voelde ik mij toch niet helemaal op mijn gemak. Ik had een
soort van onheilspellend gevoel. Alsof alles goed lijkt te
zijn op het eerste gezicht, maar dat als je verder zoekt
het tegendeel bewezen kan worden. Bij het zoeken
van de oorzaak hiervan kwam de volgende vraag in
mij naar boven: ‘Hoe hebben ze al deze schoonheid in
het verleden kunnen betalen?’ Hoe is het bijvoorbeeld
mogelijk geweest om zo’n dure kerk te financieren?
Het is begrijpelijk dat een kerk bouwen geld kost. En als
het af is moet de gemeente de huur, een aantal goede
doelen en een eigen predikant betalen. Dit is financieel
prima haalbaar en vrijwillig.
Binnen de katholieke kerk komt het nu nog wel eens
voor dat katholieken meer geld moeten ophoesten
voor een grotere kerk. Ondanks ik dit niet helemaal
eerlijk vind heb ik er verder vrede mee. Maar hoe dit
vroeger bij de Sint Pieter is gegaan is een heel ander
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verhaal. Ik heb het over een tijd waar de mensen nog
geen wetenschap hadden en waarbij God centraal stond
en niet de mens. Alles werd in verband gebracht met
God. Zo was bijvoorbeeld een slechte oogst veroorzaakt door een boze God.
In 1506 besloot Paus Julius II om de verouderde kerk
op de Vaticanusheuvel te slopen en daarvoor in de
plaats de Sint Pieter te bouwen. Dit was een nieuwere,
grotere en rijker gedecoreerde kerk.Voor de bijzonder
hoge bouwkosten werd een oplossing bedacht, de aflaatbrieven. Aflaatbriefjes konden gekocht worden door
burgers die er dan van verzekerd konden zijn dat God
hun zonden zou vergeven. Er werd hen verteld dat ze
anders na hun dood voor eeuwig in het vagevuur zouden belanden. Er werd zelfs gezegd: “Als een munt in de
geldkist klinkt, een ziel uit het vagevuur springt”. Toen
de tijd was de Bijbel alleen nog maar in het Latijns, wat
de geestelijken alleen maar konden lezen. Hierdoor wist
de betalende burger niet dat aflaten een niet Bijbelse
financiële oplossing was. Door dit systeem konden rijke
mensen doen wat ze wilden en moesten arme mensen
diep in de buidel tasten om zichzelf vrij te kunnen kopen uit de hel. Dit alles bij elkaar vind hypocriet omdat
de katholieke kerk beweerde dat zij goed volgens de
Bijbel handelden. Machtsmisbruik, hebzucht en mensen
niet met naastenliefde behandelen worden in de bijbel
als alles behalve goed genoemd. Sterker nog, het wordt
als een grote misdaad gezien.
De aflaatbriefjes zijn gelukkig verleden tijd. Nu valt er
niets meer te doen aan wat er toen is gebeurt. Ik kan
alleen maar hopen dat dit soort machtsmisbruik niet
weer zal voorkomen binnen de kerk.Vooral niet omdat
ik van mening ben dat de kerk een voorbeeldfunctie
voor de maatschappij heeft.
Maar hoe zit het met Vaticaanstad? Deze blijf ik overweldigend mooi vinden. Het zou zonde zijn om dit alles
te laten verloederen of te slopen. Alleen mis ik bij deze
schoonheid wel het verhaal van het vieze verleden. De
confronterende waarheid mag van mij niet verzwegen
of vergeten worden, zelfs niet binnen Vaticaanstad. Misschien dat mensen dan eerder bij het zien van grootse
schoonheid zichzelf gaan afvragen of dit wel op een
goede wijze tot stand is gekomen.

Vaticaanstad, een van de heiligste grond ter wereld. Er
wordt in het circus van de Paus althans alles aan gedaan
om je te vervoeren, te lokken, te overweldigen met
het pracht en praal dat het Vaticaan Museum te bieden
heeft. Een bezoek aan het Vaticaanmuseum, doe je niet
in één keer, het bezoek splits je in je leven op in delen.
Door de overweldigende visuele prikkels op de ‘heilige
grond’ is het praktisch onmogelijk in één keer alles te
zien. Één ding staat vast, welke route je ook kiest, het is
hoe dan ook de bronzen trap, die Guiseppe Momo in
1932 ontwierp, die je weer terug naar ‘aarde’ vervoerd
en met twee benen op de grond laat staan. 			
				
Er zijn een aantal dingen die zeer opmerkelijk zijn aan
deze bijzondere trap.Voorop moet ik de esthetiek stellen van deze trap.Vervaardigd uit brons, verwerkte de
ontwerper beeltenissen in de reling die refereren naar
het Christendom. Engeltjes en sierlijke vormen dragen
een steentje bij aan de elegantie van de trap. Dan de
brede treden, die makkelijk te bewandelen zijn maar
origineel zijn in het geheel. Tenslotte de dubbele draaiing in de trap, die ook wel een dubbele helixstructuur
wordt genoemd, twee verschillende werveltrappen
zijn doorelkaar verweven, hierdoor kom je nooit een
tegenligger tegen. Over dit laatste (esthetische) punt wil
ik mij iets meer uitweiden.			
Ten eerste de symbolische terugkeer naar aarde. De
Christelijke religie wilt antwoord geven op de grootse
vragen van het aardse bestaan, in het Vaticaanmuseum
staan duizenden beeldende representaties van dat
Christelijke geloof. Een bezoek aan het Vaticaanmuseum
is zo een overweldigende ervaring, de intensiteit van de
plafond-schilderingen, de gouden tinten, de hoeveelheid
beeldhouwerk, schilderingen, Michelangelo’s fresco’s in
de Sixtijnse kapel dwingen je na te denken het leven in
een bredere context. Het is de spiraaltrap die je uiteindelijk als een wervelwind weer met twee benen op de
aarde terugzet, letterlijk en figuurlijk. Een metafoor van
een blaadje dat door de wind omhoog wordt geblazen,
en sierlijk tollend door de lucht zijn rustplaats op de
grond terugvindt. Naast deze symboliek is er een ander
opmerkelijk symbool te destilleren uit de trap. De trap
heeft de vorm van een DNA-molecuul.
Naast de sierlijke vorm van de DNA-molecuul werkt

Stairway to Heaven?

Liz Dautzenberg

mijn associatie naar ‘de harde schijf van de mens’, bij
mijzelf als meerwaarde voor de trap. Gezien het feit
dat de structuur van de DNA-molecuul pas twintig
jaar na dato van de trap werd ontdekt kan de dubbele
helix structuur onmogelijk een representatie zijn van de
DNA-molecuul- toch vind ik de link interessant. Lang
voor de ontdekking van het DNA stond een dubbele
helix van twee slangen die rond een staf slingeren symbool voor geneeskunde. De staf ofwel caduceus was van
de Griekse god Hermes, de boodschapper de goden,
verspreider van betoveringen, begeleider van doden en
berschermer van handelaren, oplichters en dieven. De
caduceus wordt geassocieerd met het trancendentale
(bovennatuurlijke) , opmerklijk omdat het Christelijke
geloof zich hier ook mee bezighoudt, echter stamt het
Christelijke geloof van ver ná de Griekse mythologie.
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Een laatste associatie die ik niet buiten beschouwing
wil laten heeft ook betrekking op Hermes. Hermes
wordt door sommigen gezien als de uitvinder van de
astronomie. In de astronomie bestaat ook de vorm van
de dubbele helix, namelijk die bij de Helix Nebula. Een
afstervende ster in het universum, ontdekt rond 1800,
die ‘the Eye of God’ wordt genoemd omdat het ‘beeld’
op een oog lijkt.			
De associaties die ik genoemd heb zijn erg vrij en uiteenlopend, geen van mijn associates wordt als directe representatie bij de trap naar voren gehaald. Toch kan men
stellen dat gezien de onvermijdbare en eeuwenoude, link
van de helixvorm met ‘het trancendentale’, geen betere
vorm te bedenken was voor de fantastische trap in het
Vaticaanmuseum.

Uit het lijstje met hoogtepunten van de Rome excursie
kunnen de prachtige beeldhouwwerken die we gezien
hebben natuurlijk niet ontbreken. Waarom zijn die typische Romeinse beelden nou zou bekend? Wat maakt deze
beelden zo bijzonder? Wat schuilt er achter zo een expressieve gezichtsuitdrukking?
Als ik denk aan de Grieken en de Romeinen zie ik vooral
die witte zuilen en marmeren beelden voor me. Deze
beelden zijn zo typerend voor deze periode. Ze waren dan
ook in elk museum in Rome wel te bewonderen, uit welk

jaar van de Grieken en de Romeinen dan ook. Zo kwamen
ook beelden van wereldberoemde beeldhouwwerkers als
Michelangelo en Bernini langs. Bijvoorbeeld de Pietá van
Michelangelo in het St. Pieter, hier is een droevige Maria te
zien met een doodgaande Jezus in haar armen.
Ik kon de engeltjes al bijna horen zingen. Maar het beeld
waar je echt niet om heen kon was een beeld uit het Vaticaans Museum.
In het Vaticaans Museum staat het beeld ‘Laocoon en zijn
zoons’.

Het beeld komt uit de periode rond 100 v. Chr. en is
een van de bekendste beelden uit de Grieks/Romeinse
geschiedenis. Je ziet hier het verhaal van Laocoon die
samen met zijn zoons wordt aangevallen door 2 slangen.
Dit komt omdat deze priester de mensen van Troje
wilde waarschuwen voor de aanval die het paard van
Troje zou veroorzaken. De Godin Athena kon dit niet
waarderen en stuurde de slangen op hen af.
Het beeld van Laocoon is zo een 180 cm hoog en
is helemaal gemaakt uit marmer. In die tijd waren de
meesten beelden van dit materiaal maar dit is toch wel
bijzonder knap gemaakt. De lichamen zijn zo precies
dat bijna alle spiertjes erin te zien zijn. Marmer is dan
ook een materiaal wat erg glad gemaakt kan worden.
De kunstenaars werkten het marmer af tot en met het
polijsten aan toe, dit geeft dat plastische effect. Ook de
pose waar de 3 mannen in staan zit vol leven. Het was
ook mode om toen der tijd de beelden in volle actie
te maken. Met een beetje fantasie zie je de mannen zo
bewegen.
Wat ik nog het meest spraakmakend vind van al die
beelden is de expressie op het gezicht. Bij dit beeld kan
je de pijn bijna voelen van de man, je ziet dat het moment wat er zich afspeelt niet veel goeds kan betekenen. 3 mensen naast elkaar beeldhouwen is 1 ding,
die hebben we ook genoeg gezien tijdens de excursies.
Rechtopstaande mannen en vrouwen die leeg en dood
voor hun uitstaren. Deze beelden zijn van een heel
ander niveau. Een emotie in een gezicht kunnen laten
zien is echt een kunst op zich. Dit beeld is gemaakt in
de Hellenistische periode waarbij het gebruikelijk werd
om mensen te maken in plaats van goden.

De pijn van Laocoön en zijn zoons
Amber de Bruin
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Verschil is wel dat dit beeld vele eeuwen eerder is
gemaakt dan de meesterwerken van Michelangelo en
Bernini. Zo zie je maar dat diezelfde formule al die jaren
later nog steeds werkte. De emotie van de gezichten
brengen de beelden nog veel meer tot leven. Knap werk
want op de dag van vandaag vraag ik me af of iemand
zoiets nog zou kunnen maken als de beelden uit die tijd.

Rome 2010

Chantal Karels

De reis naar Rome was voor mij een bijzondere ervaring.Voorheen had ik bij dit soort ‘werkweken’ de positie
van de student. In dit geval was ik de stagiaire. Alleen
dat gegeven al maakte deze reis voor mij heel anders
dan ik gewend was.
Het was voor mij een hele ervaring om een groep te
begeleiden in een stad waar nog nooit geweest was. We
hebben erg veel gelopen, gedaan, en waanzinnig veel
gezien. Ook vond ik het leuk dat we elkaar als groep
steeds beter leerden kennen. Rome heeft natuurlijk een
gigantische collectie aan cultureel erfgoed. Ondanks
dat ik dit nu met eigen ogen heb kunnen bewonderen,
blijf ikzelf een groot liefhebber van hedendaagse kunst.
Vandaar dat ik me ook erg verheugde op het bezoek
aan het Maxxi museum. Het Maxxi museum is niet
alleen fascinerend met zicht op de architectuur, maar
ook als je er binnenkomt is de collectie van dit museum erg inspirerend. Het museum is ruim en modern
ingericht, en probeert aan de hand van thema’s ook
steeds een nieuwe input te geven aan de maatschappij
en de Europeaan van dit moment. Grote meesters van
de afgelopen 50 jaar worden hier samen met nieuwe
kunstenaars tentoongesteld. Dit zorgt voor interessante
exposities waar je echt een paar uur zoet kunt zijn. Ik
zou hier graag nog een keer naar terug gaan!
Verder denk ik dat ik voor iedereen mag spreken als
ik zeg dat we een erg gezellige en gedenkwaardige reis
hebben gemaakt. We waren dan wel met een grote
groep, maar alles is goed verlopen.
Kortom, bedankt voor deze leuke reis!
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Caravaggio was in zijn leven een behoorlijk
opvliegende persoonlijkheid. Hij had altijd
wel opstootjes en ruzies die soms ook uitmonden tot gevaarlijke gevechten. Zijn karakter had iets duisters en mystieks. Dit is ook
duidelijk terug te zien op zijn schilderijen.
Het interessantste aan zijn schilderijen vind
ik de realiteit die ze uitstralen. Het lijkt vaak
op een momentopname uit de werkelijkheid of uit een schijnwerkelijkheid. Andere
schilderijen zijn vaak veel meer geposeerd
en geïdealiseerd weergegeven. Je ziet er
op een of Andere manier aan dat het niet
echt is.Verder is het licht en donkergebruik
ook verbluffend goed, maar toch vind ik dat
minder belangrijk voor de impact die het
op mij maakt. Aan de hand van het schilderij
“De kruisiging van petrus” ga ik bekijken wat
er nou zo realistisch aan is en waarom mij
dat boeit.

De realiteit
van Caravaggio
Wouter Scholten

Het eerste punt van realiteit is dat petrus
hier afgebeeld wordt als een oude man aan
het einde van zijn latijn die bang is voor wat
er komen gaat. Normaal gesproken werden
heilige figuren afgebeeld als sterke figuren,
maar angst is in deze context een veel realistischer beeld van deze gebeurtenis.
Het volgende punt is de viezigheid. In die tijd
(stel ik mij in ieder geval zo voor) was het
allemaal een stuk minder schoon dan het nu
is. Zeker op dit soort gelegenheden. Daarom
geeft de smerigheid van de voeten van een
van de drie mannen die petrus aan het kruis
hangen een realistisch gevoel. Ook zonder
dat je het analyseert maakt dit het echter.
Het is gewoon logisch dat deze man vieze
voeten had ook al zie je dit niet vaak.
Ook de gezichtsuitdrukking van petrus is
weergaloos treffend geschilderd. Het is een
man die bang is voor wat er komen gaat,
maar door alle martelingen niet helemaal
helder meer uit zijn ogen kijkt. Als je dit
vergelijkt met de vaak weinig betekenende
uitdrukkingen op de gezichten van mensen
op andere schilderijen zeker in die tijd is dit
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echt verbazingwekkend.
Verder is er heel precies en fijn geschilderd.
De nauwkeurigheid van de bouw van het
lichaam van Petrus. De manier waarop elk
plooitje en rimpeltje nauwkeurig weergegeven
is.
maar het belangrijkste blijft toch de gebeurtenis opzich. Dit geeft het schilderij de
werkelijke impact van de realiteit. Het tragische van een bange oude man die ter dood
veroordeeld in een vieze ruimte door drie
man aan een kruis wordt gehangen.
Hierdoor Raakt het schilderij je. Het is alsof
je bij de handeling aanwezig bent. Alsof het
schouwspel zich voor jou ogen ontrekt. Je
voelt zijn emotie, zijn angst. Je staat bijna zelf
op de vieze vloer. Je proeft en ruikt het zweet
van de mannen die het kruis omhoog proberen te trekken en van petrus die vanuit zijn
angst aan het transpireren is en Je zou bijna
je handen willen uitsteken om hem te helpen,
maar dan realiseer je je weer dat het niet de
werkelijkheid is en loop je maar door naar
het volgende schilderij nog een beetje nabibberend van het tafereel wat zich net voor jou
ogen heeft afgespeeld.

Op naar Rome, in het vliegtuig. Me hoofd zit vol met
verbeeldingen en verwachtingen. Op naar de stad met
zoveel cultuur en historie. De stad van de Romeinen,
gladiatoren en grote tempels. Romeinse historische
bouwwerken, een oude stad van een groot rijkdom. Een
rijkdom die perfectie heeft nagestreefd. Op naar een
stad waar ik nog nooit geweest ben.
In Rome was er veel te beleven. Romeinse bouwkunsten waren overal te zien. Uiteindelijk viel mij oog op
een atletiekbaan vlakbij het stadium. Dit werd vroeger
ook wel een circus genoemd.
Naast het grote stadium Olimpico ligt een atletiekbaan.
Een atletiekbaan die ik nog nooit eerder heb gezien.
De baan was vrij normaal, dit is bij alle atletiek banen
hetzelfde. Wat gelijk opvalt zijn de tribunes en de grote
standbeelden die rondom de gehele baan staan. Duizenden jaren oud staan ze nog steeds de sporters aan
te moedigen op de atletiekbaan. Gemiddeld zijn de
standbeelden zeker wel 6 meter hoog en hebben een
lichtgrijze betonachtige uitstraling.
Een Circus is een stadion uit de Romeinse oudheid, dat
voornamelijk gebruikt werd voor wagenrennen.Voor
dit type stadion wordt ook vaak de Griekse naam hippodroom gebruikt. Naast wagenrennen werden er ook
gladiatorengevechten, venatio (jachtshows), executies
van criminelen en andere vormen van publiek vermaak gehouden. De wagenrennen hadden een enorme
populariteit bij het gewone volk in de oudheid en er
werden dan ook overal in het Romeinse Rijk circussen
gebouwd. De meesten hiervan zijn verloren gegaan.
Slechts op een aantal locaties zijn de restanten van een
Romeins circus teruggevonden. Deze atletiek baan in
Rome is voor een groot deel gerestaureerd en dient
vrijwel alleen voor atletiek sporten.

De standbeelden doen mij denken aan toeschouwers
die je aanmoedigen als je aan het sporten bent. Al de
beelden staan naar binnen toe alsof alle ogen op jou
gericht zijn. Dit kan je een gevoel geven om te winnen,
je wil laten zien dat jij de beste bent. Je wil dat alle ogen
op jou gericht zijn als je aan het sporten bent. Uit eigen
ervaring staat er bij mijn voetbalwedstrijden in het
eerste ook veel publiek die aan het schreeuwen is, maar
ook aan het aanmoedigen. Dit heeft wel iets weg van de
standbeelden, al zijn het er natuurlijk lang niet zoveel.
Ze zeggen niets, maar door de blik van alle ogen wordt
er een soort druk op je uitgeoefend. De standbeelden
zijn je toeschouwers.
De spina, de verhoogde afscheiding in het midden van
de renbaan werd versierd met obelisken, tempeltjes en
standbeelden. Bij deze atletiek baan loopt de spina dus
aan de buitenkant. Een circus had een langwerpige renbaan met tribunes op de lange en korte ronde zijden.
De renbaan was tussen de 300 en 600 meter lang en
tussen 50 en 100 meter breed.
Redelijk slank maar toch gespierd zijn de meeste
standbeelden, en er is veel rekening gehouden met de
perfectie verhoudingen. Ze zijn met de hand gemaakt
uit natuursteen. Ze doen zich voor als topsporters
die jou ook naar zulk niveau wil brengen. Al met al, de
standbeelden geven je het gevoel dat jij voor ze moet
winnen!
Het stadium ernaast gelegen is veel groter, maar de
atletiekbaan is net zo indrukwekkend. Pas als je midden
op de banen staat merk je hoeveel standbeelden er wel
niet naar je kijken. Door de grootte vallen ze nog meer
op. Je krijgt een sporters gevoel, je wil bewegen, alsof de
standbeelden je aanmoedigen om te winnen en topprestaties te leveren. Het Romeinse rijk was erg vooruitstrevend en prestatie gericht. De standbeelden zijn denk
ik een mooi voorbeeld om het beste wat je heb in je
naar boven te halen.
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Stadio Olimpico

Michel Steers

Auditorium Parco Della Musica
Tom Winnubst

In het noordelijke deel van Rome ligt het Parco Della
Musica, ontworpen door de wereldberoemde maar
bescheiden Italiaanse architect Renzo Piano.Opgeleverd
in 2002 huist dit complex drie muziekzalen en één
openluchttheater.Het bijzondere van dit complex is de
organisatie van de drie zalen, ze zijn, mede door een
tijdens het gereed maken van de bouwplaats gevonden
Romeinse ruïne, in een waaiervorm geplaatst, elke zaal
staan in een hoek van 90 graden tegenover elkaar. In
plaats van de 45 graden die oorspronkelijk voor deze
ontdekking de bedoeling was.De reden waarom ze los
van elkaar geplaatst zijn is het geluid, ze zijn dus niet direct gekoppeld en kunnen elkaar niet storen als er twee
concerten tegelijk plaatsvinden. Elke zaal heeft zijn eigen
grootte en functie, met de klok mee, heeft de eerste en
meteen de grootste 2800 zitplaatsen en geschikt voor
grote klassieke concerten.De tweede, in het midden
van de waaier, heeft plek voor 1200 muziekliefhebbers
van experimenteel en klassiek maar ook popmuziek.

De kleinste van de drie zalen heeft maar plek voor 700
personen maar uitermate geschikt voor kleinkunst en
kamermuziek.Deze drie zalen zijn aan de onderzijde
verbonden door een brede glazen en bakstenen lobby/
gang die je meevoert in de loop van de waaier. In het
centrum van de waaier is het vierde theater te vinden,
het openlucht theater, wat heel erg doet denken aan
een oud romeins theater. Die ook dienst doet als rustplaats voor studenten.
Het complex bestaat niet alleen uit deze waaier, hiervoor liggen de kantoren, het informatiecentrum en
muziekwinkel, die je tegenkomt als je het complex in
loopt.
Dit gedeelte word gekenmerkt door de bekende glazen
galerij, die Renzo piano niet alleen bij dit project heeft
gebruikt. Dit complex wordt gebruikt door Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, het plaatselijk conservatorium, hierbij kunnen de studenten goed gebruik
maken van die faciliteiten zoals de drie concertzalen,
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Piano noemt dit niet voor niets een “culturele fabriek”.
Achter de dit alles ligt een klein openbaar park, ook
weer in waaier vorm. Iets wat je echt moet weten te
vinden, daarom is het daar ook zo heerlijk rustig. Dit
draagt bij aan de rustige sfeer die in het hele complex
heerst maar ook eist.
Het meest in het oogspringende detail van het complex
moet toch wel de vormgeving van de drie concertzalen zijn. Deze zien er uit als grote grijze kevers. Elke
concertzaal -in zijn eigen verhouding- heeft vier in lood
uitgevoerde schalen die over elkaar liggen. De schalen
zijn bij de twee kleinste zalen over de rechthoekige
bakstenen zalen geplaatst en fungeren als extra schil
voor het geluiddicht maken van de zalen, De grootste
heeft niet die ruimtelijke impressie en daar word wel
de volledige ruimte ingenomen. De rest van het complex is uitgevoerd, in volgens de architect traditionele
en regionale materialen als glas, baksteen en hardsteen.
Daarnaast zijn deze natuurlijk goedkoop en makkelijk
te verkrijgen materialen in de omgeving. Samenvattend
heeft dit complex een passende sfeer om zich heen
hangen, die bijdraagt aan de respect die de muziek verdient die daar word uitgevoerd. En alleen maar bijdraagt
aan het respect die ik al heb tegenover de heer Piano.

Door mijn media achtergrond, ben ik absoluut een
groentje op het gebied van architectuur. Regelmatig sta
ik versteld van de feiten die ik voorgeschoteld krijg,
maar dat uit zich -gelukkig- in nieuwsgierigheid. Niet
alleen tijdens de excursies in de Nederlandse steden,
maar ook in Rome. Na voornamelijk Oudheden, Renaissance en Barok gezien te hebben, was daar opeens het
MAXXI van Zaha Hadid. Op de laatste tourdag van
onze reis, heeft dit museum een grote indruk gemaakt.
De constructie, die voornamelijk uit beton bestaat,
heeft geen alledaagse vorm. Het heeft complexe
contouren, maar is voor de bezoeker niet moeilijk
te begrijpen. Je ziet dat er overal vloeiende lijnen zijn
toegepast, wat zorgt voor een totaalplaatje. Dit moderne gebouw straalt, ondanks zijn enorme omvang, rust
uit. Dat is ook te merken als je de tentoonstellingen in
het MAXXI bekijkt. Het exterieur en interieur lopen
goed in elkaar over. Groot ogende, lichte, maar ook
open ruimtes gaven mij in ieder geval een ontspannen
gevoel. Er was geen sprake van gejaagdheid. En dat is in
een drukke, toeristische stad als Rome, een welkome
afwisseling. De verschillende niveaus, die ook zichtbaar
zijn van buitenaf, zijn met zwarte trappen en loopbruggen met elkaar verbonden. Dit zorgt ervoor dat er een
natuurlijke looproute ontstaat.

Wat mij vooral opviel, was de precieze detaillering. De
grote trappartij in de centrale hal viel natuurlijk erg op,
maar ook de banen met verlichting zijn in zo’n zelfde
vloeiende lijn opgesteld. Net zoals gangen tussen de
expositieruimtes. Op sommige plaatsen in het museum
zijn de grenzen tussen wand, vloer en plafond nauwelijks op te merken en dat zorgt ook weer voor een kalmte die hard nodig is bij het bekijken van kunstwerken.
Zaha Hadid heeft veel tijd en aandacht gestoken in het
verwezenlijken van ruimtes die op elke plek een bijzonder beeld bieden. In mijn ogen heeft ze dat ten volle
voor elkaar gekregen. Overal zie je dezelfde kenmerken
terugkomen, maar toch weer op een iets andere manier.
Afwisselende hoge en lage plafonds, grote en kleine
ruimtes en het verschil tussen licht en donker kleurgebruik.
Naast het MAXXI heeft Zaha Hadid tal van andere
werken en producten gerealiseerd. Ik kan wel zeggen
dat ik oprecht gefascineerd ben door de verschillende
ontwerpen van deze sterke vrouw. Het is ook niet
alleen bij culturele gebouwen gebleven, de CV van Zaha
Hadid reikt van hotels tot aan bestek.Volgens mij is
het ook zeker geen toeval dat dit het MAXXI museum
gemaakt is door een vrouwelijke architect. De vorm
van het gebouw, het lijnenspel en het gebruik van tussenruimtes komt erg ladylike over. Ik heb het idee dat
mannelijke architecten veel minder goed in staat zijn
om zo’n zachte, serene constructie te ontwerpen. Die
zijn denk ik beter in het ontwerpen van abstracte, ruige
gebouwen. Maar zoals ik al zei, ik ben beginner op architectuurgebied, dus wie weet zit ik er wel helemaal naast.
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Vrouwelijke vormen in
het MAXXI Museum

Yvonne Franken

Via de Via Guido Reni in Rome zijn we opweg om van het Stadio
Olimpico bij de geplande rondleiding in het auditorium della
Musica van Renzo Piano te komen. Op die Via Guido Reni zie ik
daar ineens tussen de klassiek gekleurde en gevormde gevels een
enorme strakke witgrijze kolos verrijzen. Als een soort ruimteschip met enorme glasvlakken en heel strakke rechthoekige maar
ook juist ronde vormen, lijkt het gevaarte op palen geland te zijn
op zijn plek en waarbij het, het plein ervoor heeft omgetoverd in
witte kiezelstenen. We lopen er precies voorlangs en een tijdje
later, na de rondleiding, kunnen we het gebouw in.

MAXXI
Anne Smulders

De entree van het gebouw kenmerkt zich door een grote hoge
ruimte van hetzelfde witgrijze beton waarin een aantal trappen
door elkaar lijken gewoven te zijn.Via die trappen voert het gebouw me van ruimte naar ruimte zonder me in een echte richting
te willen lijken duwen, laat staan richting aan te willen geven. Een
paar van de hele grote en hele lichte expositieruimte´s zijn zelfs
eindpunten, waardoor je via precies dezelfde weg als gekomen,
ook weer terug moet maar dan in tegengestelde richting, en het
gebouw weer anders ervaart. Na het idee te hebben dat ik al het
tentoongestelde maar zeker ook alle ruimte´s opzich gezien heb,
besluit ik me richting de witte kiezels te gaan begeven.
Ik kom daar ook uit, maar het vreemde is dat ik twee keer moet
kijken of dit ook echt hetzelfde plein is. Het gebouw heeft mij
duidelijk gedesorienteerd.

Zittend op een betonnen Hadid-bankje overdenk ik het gehele
gebouw nog eens. Het tegen de omgeving afstekende gebouw
dat mijn orientatievermogen op de proef heeft gesteld doet mij
erg denken aan het Casa da Musica in Porto van ons aller Rem
Koolhaas, dat ik dat jaar eerder bezocht.
Dat peperdure gebouw, waaraan Porto bijna failliet is gegaan, is
neergezet als een autonoom symbool van de nieuwe culturele,
in dit geval de architectonische, kracht van de ietwat verslofte
stad. Ook Maxxi komt op mij over als peperduur icoon maar
verder zonder context en dat ik er bijna in verdwaal doet mij
twijfelen aan de functionaliteit. Het idee dat het een heel interessant gebouw is waarin de nieuwste technieken, en ook zeker de
duurste, zijn toegepast, maar, niet een heel erg goed gebouw is,
dringt zich dan ook aan mij op.
Eenmaal thuis is mijn verbazing dan ook groot als niet de autonomie conceptbepalend lijk te zijn geweest, maar de vorm juist
puur en alleen uit de context schijnt voor te komen. Op de site
van Zaha Hadid is namelijk te lezen dat `het ontwerp zich vormt
naar de twee (drie) grids die de stedenbouw van de omgeving
structureren en de deze nieuwe interpretatie van deze grids
genereren de geometrische complexiteit van de campus´. En ja,

inderdaad. Een kleine
stedenbouwkundige analyse verklaart een hoop.
Namelijk, op deze plaatjes is te zien dat de blauwe horizontale as, de groene verticale as en de zwarte diagonale
as van de omgeving en omliggende gebouwen niet alleen
precies samenkomen op de plek waar Maxxi gebouwd is,
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maar ook vormbepalend zijn geweest voor het
museum zelf!
Het plein dat daardoor ontstaat voor het museum is daarbij een extra pluspunt. Hadid wilde
niet alleen een museum maken om hedendaagse
kunst tentoon te stellen, maar de plek aangrijpen
om de mogelijkheid tot dialoog en discussie op
het gebied van kunst, mode en film te bieden.
Immers, op een plein ontmoeten mensen elkaar
en op die manier kan dat plein worden gezien als
een kruispunt, precies op een stedenbouwkundig
kruispunt. En dat zich met het doortrekken van
de zwarte diagonale as over het plein, de plek
van het ontwerp zich in de stedenbouwkundige
structuur van het gebied sterk verbeterd, is daarbij geen toeval. Haar bedoelde ‘culturele centrum’
zet zichzelf daardoor meer centraal en precies
op de goede plek.
Kortom, dit gebouw is ontworpen voor zijn plek
en zou nergens anders beter functioneren dan op
de Via Guido Reni. De vorm komt voort uit zijn
omgeving en verbeterd diezelfde omgeving door
het gebied rechts van het ontwerp niet af te sluiten, maar juist te betrekken en tergelijkertijd stelt
Maxxi zich daarmee meer centraal in zijn gebied.
Diezelfde vormentaal wordt zelfs in het interieur
doorgetrokken, wat misschien het meest tot uiting komt in de trappen. En dat ik verdwaal in het
museum is zelfs te verklaren: in de routing van
het gebouw heeft Hadid niet willen maken voor
de bezoeker maar laat die keuze juist aan hem of
haar over. Op die manier ontstaat er `een duik in
een andere wereld´ en zou het bezoek `voelen
als een ontdekkingstocht´.
En daarmee heeft Hadid naar mijn idee alles wat
zij voor ogen had bewerkstelligd: stedenbouwkundige context, een interessante vorm die
voortkomt uit diezelfde context, een desorienterende `duik´ in een andere wereld en met de
toevoeging van de nieuwste

De schepping van Adam van Michelangelo Versus Shonibare
Meintje Delisse

In het Maxxi museum staat een kunstwerk genaamd
‘Hendrik James 1843/1916 and Hendrik C Andersen
1872/1940’ van Yinka Shorinare wat geïnspireerd is op het
meesterwerk van Michelangelo in de Sixtijnse kapel, waarbij
God het krachteloze lichaam van Adam gevoel, beweging
en denkvermogen geeft door middel van hun gestrekte
vingers elkaar bijna aan te laten raken.Yinka Shorinare is
een hedendaagse Nigeriaanse kunstenaar. Interessant om
de vergelijking te leggen tussen deze postmodernistische
kunstenaar en de ‘vader van de barok’: Michelangelo.
De schepping van Adam, het is een icoon. De twee handen; de slappe hand van Adam links en de krachtige hand
van God rechts. Die elkaar niet aanraken, maar waar wel
een chemie tussen ontstaat, alsof er een elektrisch geladen vonk van God naar Adam wordt overgebracht. Deze
chemie is niet letterlijk te zien, maar is wel te voelen en te
bedenken wanneer je naar de schildering kijkt. God is als
een krachtig man uitgebeeld, met een ‘harem’ aan engelen
op zich heen, liggend op een zwevend doek. De gespierde
en eenzame Adam ligt futloos op de pas geschapen wereld
en kijkt met vol verlangen naar de hand van God.
De handen van ‘Hendrik James 1843/1916 and Hendrik
C Andersen 1872/1940’ zijn als Adam en God, slap en
krachtig. Maar buiten deze handen om geeft dit kunstwerk
een totaal ander beeld en gevoel weer.

Er zijn geen Adam en God terug te vinden, maar twee macho mannen in Victoriaanse kledingstijl. Waarbij het lijkt dat
ze elkaar een soort handdruk geven. In plaats van elkaar
de hand te schudden, een omhelzing of een ‘box’ te geven,
geven deze twee mannen een begroeting door elkaar een
wijsvinger toe te wijzen.
Het doel en de gedachte achter dit werk van Shorinare
is prachtig. Hij houd zich erg bezig met maatschappelijke
kwesties en culture issues. Hij vind dat kunst een culturele
les moet zijn, waar je iets van kunt leren. Hij ziet Rome
als de ultieme plek voor de culturele leer. Hij probeert de
Westerse geschiedenis met zijn eigen Afrikaanse geschiedenis te combineren.
De beroemde handen van Michelango heeft hij verwerkt
in zijn eigen kunststijl, waarbij hij etalage poppen aankleed
in de Victoriaanse kledingstijl met Afrikaanse stoffen die in
Nederland worden geproduceerd. Waarom? Vanwege de
geschiedenis van de herkomst naar stoffen. Waarbij vroeger
de stoffen uit Nederlands-Indië via Hollandse kooplieden
in West-Afrika verhandeld werden. Het dragen van deze
Nederlandse stoffen is een uiting van Afrikaans trots.
De houding van Hendrik James en Hendrik C Andersen
is machtig. Geen van beide is Adam. Misschien voelen ze
zich allebei god. De twee handen zorgen in dit kunstwerk
voor een homofiele uitstraling, met een duidelijke chemie.
De chemie tussen Adam en God in Michelangelo’s werk is
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afhankelijk en onderdanig.
De chemie tussen Hendirk J en Hendrik C A is koel en
arrogant, uiting van de Westerse cultuur. Ook de houding
van de hand en de wijzende vingers, die op precies dezelfde
wijze als die van Adam en God zijn nagemaakt geven niet
dezelfde kracht en elektrisch geladen vonk zoals dat bij de
schepping door Michelangelo is geschilderd. Zelfs wanneer
je inzoomt op alleen de handen van beide kunstwerken
geeft het een totaal ander beeld en gevoel weer.
De handen van de twee Hendriks hebben minder anatomische details en hebben niet de neiging om elkaar aan te
raken, meer om elkaar te straffen of terecht te wijzen. Er is
geen magnetische aantrekkingskracht. Deze kracht is er bij
Michelangelo zeer duidelijk wel.
De vergelijking van het ‘handwerk’ van Michelangelo en
Shorinare laat voor mij zien wat voor meester kunstschilder Michelangelo is geweest. Shorinare’s uitdrukking van ‘de
schepping’ haalt het bij lange na niet van het origineel. Maar
dat hoeft en mag eigenlijk ook niet. De culturele gedachte
achter Hendrik J en Hendrik C A vind ik erg mooi. Het
heeft mij zeer zeker geprikkeld op het moment dat ik het
kunstwerk in het Maxxi museum zag staan. Het doel van
Shorinare om geschiedenis leer in een kunstwerk te stoppen is in mijn geval gelukt. Door dit moderne werk word ik
weer herinnert aan de oude prachtige kunst op het plafond
van de Sixtijnse kapel. Bravo voor beide!
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Piazza del Popolo, het plein gelegen aan de voet van
de Pincio heuvel, de plek waar men de stad binnen
marcheerde.
Dit plein heeft veel verandering meegemaakt en een
rijke geschiedenis. Het is een plek, een middelpunt, waar
vele wegen samenkomen. De betekenis van Piazza del
Popolo is letterlijk het plein van het volk. Maar de echte
betekenis komt echter van de populier die op het graf
van Nero stond. Hoe komt het toch dat dit bijzondere
plein redelijk onbekend is bij de mens?
Het plein heeft een mooie en bijzondere geschiedenis.
Aan de noordzijde van het plein staat een poort, genaamd Porta del Pppolo, deze poort bood toegang tot
het plein en de verdere stad van Rome.
De weg die naar deze poort leidde was de Via Flaminia,
een weg die al 220 v.C. werd aangelegd om Rome met
de Adriatische te verbinden. Bovendien was het een van
de belangrijkste wegen die naar Rome leidde. Hierbij
denk je meteen aan de uitdrukking, ‘vele wegen leiden
naar Rome’ . Het is interessant om te weten te komen
dat een plein als deze niet zomaar een plein is en dat
hier vele verhalen achter verscholen liggen. Maar om
een of andere reden is dit plein minder bekend voor
de toerist dan bijvoorbeeld het Piazza Navona, terwijl
naar mijn mening het een bijzonder boeiend plein is. De
reden van deze stiekeme onbekendheid ligt eerder aan
de toerist dan aan het plein. Het is een authentieke plek
die veel onbekende schoonheden waarborgt.
Het plein kreeg in 1816 een nieuw ontwerp, dit huidige
ontwerp werd ontworpen door Giuseppe Valadier in
neoklassieke stijl.Valadier nam het Sint Pietersplein in
Vaticaanstad als inspiratiebron, dit is duidelijk te zien
aan de ovale vorm. Het ontwerp ontstond doordat Valadier de reusachtige obelisk op het plein wilde omarmen.
Deze werd in 1589 verplaatst van het Circus Maximus
naar het Piazza del Popolo. Het is een bijzondere obelisk doordat het de grootste obelisk ter wereld is en
deze 23 meter hoge obelisk is al geproduceerd in 1300
v. C. Kun je, je überhaupt voorstellen dat dit voorwerp in het jaar 10 voor Christus vervoerd werd vanuit
Egypte naar Rome. Behalve deze bijzondere obelisk
heeft het plein aangrenzend drie kerken, waarvan er
twee bij mij meteen opvallen bij het bereiken van het
plein.

Het plein met de vele
verscholen bijzonderheden...

Nadine Bek

Het zijn de Santa Maria dei Miracoli en de Santa Maria
in Montesanto, gebouwd in 1658.
Het meest opvallende aan deze kerken zijn niet alleen
de symmetrie (wat overigens een gezichtsbedrog is,
de ene kerk is rond de andere heeft een ovale plattegrond), maar ook de ligging.Vanaf het plein spreidden
de wegen zich uit in drie richtingen met daartussen
geplaatst de kerken. Je kunt ze niet ontwijken, bovendien staan ze aan het hoofd van de beroemde Via del
Corso, de straat die naar Piazza Venezia leidt. De derde
kerk is de Santa Maria del Popolo, deze kerk is sober
en eenvoudig van buiten maar zeer indrukwekkend van
binnen. Het plein biedt ook toegang tot het prachtige
park van Villa borghese, deze ligt boven aan de Pincio
heuvel.
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Als je het plein van bovenaf bekijkt, valt het op dat het
grote ovale plein veel vertakkingen heeft verscheidene
richtingen op. En wanneer je het plein bekijkt op een
kaart van Rome valt het pas op hoe groot het plein is.
Dan zoek je het plein op in een reisgids en valt je op
dat er misschien tien regels aan deze plek zijn gewijd.
Het plein heeft naar mijn mening veel meer indruk op
mij gemaakt dat die tien regels die je terug kunt vinden
in de boeken. Misschien is het plein niet commercieel
genoeg en blijft het door al zijn bijzonderheden zijn
eigen identiteit behouden. Het Piazza del Popolo is het
mooiste plein van Rome en doordat het plein niet zo
commercieel is als de Piazza Navona en de Spaanse
trappen, blijft het een bijzonder plein met zijn verscholen en nog zeker onbekende schoonheden.
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