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SAVE THE DATE
29.08.2018 – VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING

LINNEN EN WOL
EGYPTISCH TEXTIEL VAN HET 1STE MILLENIUM
TENTOONSTELLING VAN 9 FEBRUARI TOT 26 MEI 2019

De tentoonstelling, die de band onthult tussen de mens en stoffen, neemt
de bezoeker mee op reis in het hart van het Egyptisch huishouden. Deze
stukken, die tegenwoordig zeldzaam zijn geworden, helpen ons de mens
achter het object te waarderen. Het doorgeven van erfgoed, het
hergebruik van materialen, technieken van weven, motieven en kleuren
weten te verrassen.
In 2015 ontving het Koninklijk Museum van Mariemont meer dan 215 Egyptische
textielstukken in depot die van de 3e eeuw tot de 12e eeuw gaan. Deze collectie,
die eerst geduldig werd samengebracht door Maria Luise Fill en Robert Trevisiol en
vervolgens aan de Koning Boudewijn Stichting werd aangeboden, wordt van 9
februari tot 26 mei 2019 tentoongesteld in het Koninklijk Museum van Mariemont.

De tentoonstelling stelt het geheel van kledingstukken en stoffen voor meubels
voor uit de collectie, waaronder stukken die nooit eerder aan het publiek werden
vertoond.
In de context geplaatst dankzij verschillende objecten die de iconografie oproepen
en ontleend zijn aan publieke en privé-collecties, stelt de tentoonstelling de
resultaten van verschillende jaren onderzoek voor en nodigt de bezoeker uit om
de basistechnieken van het weven te ontdekken, alsook de gebruikte kleuren. Het
gebruik van textiel en de moeilijkheid die uit te voeren worden eveneens
opgeroepen.
Linnen en wol. Egyptisch textiel van het 1ste millenium onderzoekt fragmenten van
het dagelijkse leven van de Egyptenaren in die periode, belicht door verschillende
stukken, met de hand gemaakt, die hen begeleiden tot in het graf. Een intieme
band, die ons de mens achter de stof toont.
*

ROND DE TENTOONSTELLING
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verzamelaars Maria Luise Fill en Robert Trevisiol.
Twee parcours om zich onder te dompelen in het dagelijkse leven van de
Egyptenaren van de 3e tot 12e eeuw.
De curator stelt ook een individueel parcours voor volwassenen voor.
Een individueel parcours voor kinderen wordt voorzien door de pedagogische
dienst van het Museum.

De details van alle activiteiten vindt u op deze website:
http://www.musee-mariemont.be
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Curatoren:
Arnaud QUERTINMONT (Curator van het Koninklijk Museum van Mariemont)
Amandine MÉRAT (Wetenschappelijke medewerkster aan het British Museum)
Praktische inlichtingen:
Tentoonstelling alle dagen open, behalve op maandagen die geen feestdagen
zijn, van 10u tot 17u (februari- maart), van 10u tot 18u (april-mei).
Toegang:
5€ (korting mogelijk).
Publicatie:
De tentoonstelling beschikt over belangrijke bruiklenen van Belgische en
buitenlandse musea en wordt begeleid door een rijkelijk geïllustreerde catalogus,
opgesteld door de beste specialisten over dit brede en fascinerende onderwerp.
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OVER HET KONINKLIJK MUSEUM VAN
MARIEMONT
Adres :
Koninklijk Museum van Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz – België.
Openingsuren :
Museum OPEN alle dagen behalve maandagen die geen feestdagen zijn van 10u
tot 18u (april – sept) en van 10u tot 17u (oktober – maart).
GESLOTEN op 1 januari en 25 december.
Park OPEN alle dagen om 10u. GESLOTEN om 17u of 18u (naar gelang de
seizoenen). Toegang verboden voor honden en fietsen.
Tentoonstellingen OPEN op dezelfde uren als het museum.
Contact :
Tél. : 0032 (0) 64 21 21 93
Fax : 0032 (0) 64 26 29 24
E-mail : info@mariemont.be
Website : www.musee-mariemont.be

Toegangsprijs :
Inkom 5€ (korting mogelijk).
GRATIS inkom in het Museum op de 1e zondag van de maand.
Rondleidingen voor groepen (max. 20 personen)
Reservatie verplicht: 0032 (0) 64 27 37 84 of sp@mariemont.be
Routebeschrijving :
Vanuit Brussel: E19, afrit 20 (Feluy), N59 richting Thuin, vervolgens richting
Fayt- lez-Manage en Mariemont.
Vanuit Charleroi en Bergen: E42, afrit 18bis (Chapelle-lez-Herlaimont), N59
richting Thuin, vervolgens richting Fayt-lez-Manage en Mariemont.
Parking :
Voldoende buiten het domein, langs de dreef.
***

