De Zuil van Trajanus
De 38 meter hoge triomfzuil in Rome is opgericht in 113 n.Chr. ter ere van de overwinning
van keizer Trajanus op de Daciërs. In een ronddraaiend beeldverhaal zijn verschillende
episodes uit de veldtocht afgebeeld.
Deze afgietsels zijn in de 17e eeuw gemaakt voor de Franse koning Lodewijk XIV.
Tegenwoordig is de zuil erg afgesleten door de inwerking van zure regen en luchtvervuiling.
Op de afgietsels zijn details te zien die op het origineel verloren zijn gegaan.
Trajan’s Column
A monumental column in Rome, 38 metres in height, was erected in AD 113 to commemorate
Emperor Trajan’s victory over the Dacians. A frieze winding around the column depicts
numerous episodes from the campaign. These casts were made for King Louis XIV of France
in the 17th century. Since then, the original column has been worn down by acid rain and air
pollution. The casts show details that are no longer visible on the original.

Kurkmodel ‘Minerva Medica’
Dit model toont de ‘Tempel van Minerva Medica’ te Rome, zo genoemd naar een beeld van
Minerva dat hier was gevonden. In werkelijkheid is dit gebouw een nymphaeum: een
tuinpaviljoen met fonteinen en beeldhouwwerk.
Kurkmodel, vervaardigd door Antonio Chichi, Italië, 18e eeuw.

Minerva Medica (cork model)
This is a model of the Temple of Minerva Medica in Rome, named after a statue of Minerva
that was found there. In fact, the building is a nymphaeum, a garden pavilion with fountains
and sculptures.
Cork model, made by Antonio Chichi, Italy, 18th century

Kurkmodel ‘Sibilla Tiburtina’
Dit ronde tempeltje in Tivoli, een stadje nabij Rome, was waarschijnlijk gewijd aan de
stadsgod Tiburnus. De mooi bewaard gebleven ruïne werd veel afgebeeld op schilderijen en
prenten.
Kurkmodel, vervaardigd door Antonio Chichi, Italië, 18e eeuw.

Sibilla Tiburtina (cork model)
This small, circular temple in Tivoli, a town near Rome, was probably dedicated to Tiburnus,
the town deity. The well-preserved ruin was a frequent subject of paintings and prints.
Cork model, made by Antonio Chichi, Italy, 18th century

Kurkmodel ‘Fortuna Virilis’
Het rechthoekige tempeltje op het Forum Boarium te Rome was gewijd aan Portunus, de god
van de havens. Schepen van en naar Ostia meerden hier af aan de oevers van de Tiber.
Kurkmodel, vervaardigd door Antonio Chichi, Italië, 18e eeuw.

Fortuna Virilis (cork model)
The small, rectangular temple in the Forum Boarium, Rome, was dedicated to Portunus, the
god of harbours. Ships sailing to and from Ostia moored here, on the shores of the Tiber.
Cork model, made by Antonio Chichi, Italy, 18th century

Studie naar gips: de ‘Borghese Strijder’ (Louvre, Parijs), Carl Müller, houtskool op velijn
papier, 1843.
Bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.
Study after plaster cast: the Borghese Gladiator (Louvre, Paris), Carl Müller, charcoal on
wove paper, 1843.
On loan from the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Studie naar gips: ‘Jongen met gans’ (Louvre, Parijs), Jan Veth, zwart krijt op velijn papier,
1880-81.
Bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Study from plaster cast: Boy with goose (Louvre, Paris), Jan Veth, black chalk on wove
paper, 1880-81.
On loan from the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Studie naar gips: ‘Worstelaars’ (Uffizi, Florence), Carolina Birnie, houtskool op papier, 188688.
Bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Study from plaster cast: Wrestlers (Uffizi, Florence), Carolina Birnie, charcoal on paper,
1886-88.
On loan from the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Studie naar gips: ‘Apollino’ (Uffizi, Florence), G.H. Breitner, zwart krijt op papier vergé,
1886.
Bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Study from plaster cast: Apollino (Uffizi, Florence), G. H. Breitner, black chalk on laid paper,
1886.
On loan from the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Studie naar gips: ‘Ares Borghese’ (Louvre, Parijs), M. Monnickendam, houtskool op velijn
papier, 1891.
Bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Study from plaster cast: Ares Borghese (Louvre, Paris), M. Monnickendam, charcoal on wove
paper, 1891.
On loan from the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Jubileumtekening voor Professor C.L. Dake (1857-1918), Anthoni Wijnstroom, houtskool op
velijn papier, 1915.
Bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Anniversary drawing for Professor C. L. Dake (1857-1918), Anthoni Wijnstroom, charcoal on
wove paper, 1915.
On loan from the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

De ‘Borghese Strijder’
Het marmeren beeld van de ‘Borghese Strijder’ werd in 1611 opgegraven in de omgeving van
Rome. Daarna werd het opgenomen in de collectie van kardinaal Borghese. Dit stuk gaat
terug op een Grieks origineel uit de 4e eeuw v.Chr., mogelijk van de beeldhouwer Lysippos.
De houding en spierbewerking werden door kunstkenners zeer bewonderd.
Gipsafgietsel van de ‘Borghese Strijder’, 18e eeuw, Louvre, Parijs.
Nis:

‘Tête Kaufmann’, Louvre, Parijs
‘Worstelaars’, Uffizi, Florence ; bruikleen Stedelijk Gymnasium Leiden.

The Borghese Gladiator
The marble sculpture known as the Borghese Gladiator was excavated near Rome in 1611 and
added to the collection of Cardinal Borghese. It is a copy of a Greek original from the 4th
century BC, possibly by the sculptor Lysippos. Its pose and musculature were greatly admired
by art experts.
Plaster cast of the Borghese Gladiator, 18th century, Louvre, Paris.
Niche: Kaufmann Head, Louvre, Paris
Wrestlers, Uffizi, Florence; on loan from the Stedelijk Gymnasium, Leiden.

De ‘Apollo Belvedere’
De ‘Apollo Belvedere’ is een Romeinse kopie van een Grieks standbeeld uit de 4e eeuw
v.Chr. Het toont de god, een zoon van Zeus, na het afschieten van een pijl. Het werd in de 16e
eeuw opgesteld op een ereplaats in de Cortile del Belvedere van het Vaticaan. Voor generaties
kunsthistorici was dit standbeeld het summum van de antieke kunst.
Gipsafgietsel van de ‘Apollo Belvedere’, 18e eeuw, Vaticaan, Rome.
Nis:

‘Dansende Faun’, Uffizi, Florence
‘Medusa Rondanini’, Glyptothek, München.

The Apollo Belvedere
The Apollo Belvedere is a Roman copy of a Greek sculpture from the 4th century BC. It
represents the god Apollo, son of Zeus, after shooting an arrow. In the 16th century, it
received a place of honour in the Cortile del Belvedere at the Vatican. Generations of art
historians regarded this sculpture as the pinnacle of ancient art.
Plaster cast of the Apollo Belvedere,
18th century, Vatican, Rome.
Niche: Dancing Faun, Uffizi, Florence
Medusa Rondanini, Glyptothek, Munich.

De ‘Venus van Arles’
De ‘Venus van Arles’ gaat terug op een Aphrodite, de godin van de liefde, van de Griekse
beeldhouwer Praxiteles uit de 4e eeuw v.Chr. De Romeinse marmeren kopie is in 1651
gevonden in de ruïnes van het Romeinse theater van Arles. Het beeld werd eeuwenlang
vereerd als een icoon van vrouwelijke schoonheid, totdat de ‘Venus van Milo’ in 1819 deze
ereplaats overnam.
Gipsafgietsel van de ‘Venus van Arles’,
18e eeuw, Louvre, Parijs.
Nis:

‘Faun met de vlek’, Glyptothek, München.
‘Alexander’, Louvre, Parijs.

The Venus of Arles
The Venus of Arles is a copy of a 4th-century work by the Greek sculptor Praxiteles
representing Aphrodite, the goddess of love. The Roman copy in marble was found in 1651 in
the ruins of the Roman theatre in Arles. For centuries, it was revered as an icon of feminine
beauty, until 1819, when the Venus de Milo usurped this role.
Plaster cast of the Venus of Arles,
18th century, Louvre, Paris.
Niche: Faun with Spots, Glyptothek, Munich.
Alexander, Louvre, Paris.

Metoop
In de sierlijst boven de zuilen van het Parthenon in Athene waren op geregelde afstanden
metopen te zien, vierkante gebeeldhouwde reliëfs. Uitgebeeld is de strijd tussen de woeste
Centauren en de beschaafde Lapithen. Deze mythologische strijd stond symbool voor de
superioriteit van de Griekse beschaving boven het Perzische ‘barbarendom’.
Gipsafgietsel van de Elgin Marbles, 19e eeuw, British Museum, Londen.

Metope
The frieze above the pillars of the Parthenon in Athens included regularly spaced metopes,
square panels with sculptural reliefs. They depict the battle between the savage Centaurs and
the civilized Lapiths. This mythological battle symbolized the superiority of Greek
civilization to Persian ‘barbarity’.
Plaster cast of the Elgin Marbles, 19th century, British Museum, London.

Daktyliotheek
Een verzameling afgietsels van antieke gemmen (zegelstenen) wordt een daktyliotheek
genoemd. Zo’n daktyliotheek was een geliefd pronkstuk bij verzamelaars in de 18e en 19e
eeuw. In deze ‘boekband’ met laatjes zijn duizend afgietsels geordend. De afgietsels zijn
gemaakt door Philipp Daniel Lippert (1702-1785) uit Dresden.
Lipperts Daktyliotheek, 18e eeuw.

Dactyliotheca
In the 18th and 19th centuries, collectors loved to show off their plaster impressions of
ancient engraved gems. Such a collection was known as a dactyliotheca. What appears to be a
set of bound books contains numerous drawers with thousands of impressions, made by
Philipp Daniel Lippert (1702-1785) of Dresden.
Dactyliotheca, Philipp Daniel Lippert, 18th century.

Daktyliotheek, een verzameling afgietsels van antieke zegelstenen.
Deze daktyliotheek is in de 19e eeuw gebruikt voor het wetenschappelijk onderwijs. De zegels
werden naar afbeelding ingedeeld op historische en mythologische onderwerpen.
Diverse verzamelingen, 19e eeuw.

Dactyliotheca, a collection of impressions of ancient engraved gems.
This dactyliotheca was used in university education in the 19th century. The impressions were
classified by subject, as either historical or mythological.
Various collections, 19th century.

Kleur bekennen
In de 19e eeuw drong het besef door dat marmeren beelden in de oudheid gekleurd moeten
zijn geweest. Om het effect van kleur op antieke vormen te testen, maakte Alfred Werner in
Wenen afgietsels van terracotta beeldjes, die hij in zachte tinten liet beschilderen. Het
Rijksmuseum van Oudheden kocht deze serie aan rond 1870, om het publiek een
natuurgetrouwer beeld van de oudheid te geven.
Gekleurde terracotta beeldjes, Wenen, ca. 1870.

True colours
In the 19th century, scholars realized that marble sculptures must have been painted in the
ancient world. In Vienna, Alfred Werner tested the effects of colour on antique forms by
making casts of terracotta statuettes, which he then had painted in soft hues. The National
Museum of Antiquities in Leiden purchased this series around 1870 to give the public a more
authentic view of the ancient world.
Painted terracotta statuettes, Vienna, c. 1870.

