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Marte Röling (Laren, 1939) is beeldhouwer, schilder en ontwerper. Sinds de jaren ’60 van de 

vorige eeuw is ze een boegbeeld van vrijheid en emancipatie, en staat ze bekend om haar grote 

sculpturen en schilderijen. Zo staat haar iconische Dikke vette gouden vredesduif permanent 

op het dak van Museum de Fundatie Zwolle. Deze zomer zijn een serie pas verworven litho’s uit 

de jaren ’60 en een aantal van haar portretten van Henk Jurriaans te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marte Röling, R24, 1964, lithografie op papier, 56 x 75,5 cm, collectie Museum de Fundatie Zwolle en Heino / Wijhe 

Vanaf haar zestiende volgt Marte Röling lessen tekenen en schilderen aan de Rijksacademie voor 

Beeldende Kunsten in Amsterdam. Vanaf 1959 exposeert ze in Europa en de Verenigde Staten met 

haar grafisch werk, schilderijen en sculpturen. Marte Röling wordt een icoon van het vrijheidsgevoel 

van de jaren zestig, met haar werk, maar ook dankzij haar charismatische persoonlijkheid en 

opvallende uiterlijk. Ze maakt iconische kunst die iedereen kent, zoals het portret van koningin Beatrix 

en prins Claus. 

In 1969 ontmoet Marte Röling haar grote liefde, kunstenaar en psycholoog Henk Jurriaans. Na zijn 

overlijden in 2005 maakt ze van hem 55 kleurrijke portretten, in haar bekende pop art stijl. Deze 

werden in 2010 allemaal tentoongesteld in Museum de Fundatie met de titel Portretten van een 

Liefde. 

Naast de Dikke vette gouden vredesduif op het dak van Museum de Fundatie, is het werk van Marte 

Röling ook op veel andere plekken in de openbare ruimte van Nederland te zien. Zo staat het beeld 

Non scholae, sed vitae voor de Rijksuniversiteit Groningen en heeft haar Vlaggenmonument een 

permanente plek voor het AMC in Amsterdam. 
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Voor meer informatie, een museumbezoek, interview- en/of beeldverzoeken neemt u contact op met: 

Sanne van de Kraats, coördinator communicatie, Museum de Fundatie. 

s.vandekraats@museumdefundatie.nl 

0572-388143 / 06-47155332 
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