///PERSMAP

TENTOONSTELLING
ONDERDOMPELING

///3D///VR///

LASCAUX

EXPERIENCE
WERELDPREMIÈRE IN
HET PRÉHISTOMUSEUM

VAN 4 DEC. 2021
T/M 31 MEI 2022
PERSVERANTWOORDELIJKEN
OLIVIER RETOUT
LASCAUX INTERNATIONAL
(+33) 686 81 27 65
O.RETOUT@DORDOGNE.FR
EWEN COUSIN
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE
(+33) 06 70 56 27 21
E.COUSIN@DORDOGNE.FR
FRÉDÉRIC VAN VLODORP
PRÉHISTOMUSEUM
(+32) 478 66 26 30
FVANVLODORP@PREHISTO.MUSEUM

/// HET ESSENTIELE
/// LASCAUX EXPÉRIENCES OM
DE GROT TE BEZOEKEN IN...
BELGIË !
EEN WERELDPREMIÈRE IN HET
PRÉHISTOMUSEUM
VAN 4 DECEMBER 2021 T/M 31 MEI 2022.

Van 4 december 2021 t/m 31 mei 2022 ontvangt
het Préhistomuseum uit Luik-Flemalle in exclusieve
wereldpremière de eerste stap van de internationale
tournee van de immersieve Lascaux-tentoonstelling.
De bezoekers worden uitgenodigd om virtueel in de
«Sixtijnse kapel van de prehistorie», werelderfgoed
van de mensheid, te stappen. De grot van Lascaux,
meesterwerk van de prehistorische grottenkunst ligt in
de Dordogne.
Deze uitzonderlijke en wereldvermaarde site wordt
als het ware via een «virtuele tunnel» met het
Préhistomuseum verbonden waardoor de tekeningen
van stieren, bizons, oerossen, paarden, herten en
andere katachtigen die de mensheid met al sinds hun
ontdekking in 1940 met verstomming doet staan. Deze
buitengewone reis in een site die al bijna 60 jaren
verboden terrein is, kan nu, dankzij virtual reality,
worden bezocht en bewonderd.
Concreet zullen bezoekers uitgerust met een VR-bril de
volledige grot van Lascaux kunnen bezoeken. Ze zullen
worden ondergedompeld in een nieuwe immersieve
en interactieve technologie waardoor dit uitzonderlijke
erfgoed zonder gevaar voor schade toegankelijk wordt
voor het grote publiek. Daarnaast biedt een fysieke
tentoonstelling een overzicht van de huidige kennis
over deze eerste sporen van kunst in het westelijk
halfrond. Aan de hand van een groot aantal interactieve
opstellingen en eigen manipulaties ontdekken de
bezoekers dit mysterieuze kunstwerk.
Naast de tentoonstelling en de immersieve ruimte
stelt het Préhistomuseum onuitgegeven animaties en
workshops voor onder het thema «Sapiens artiest».
Op deze manier worden bezoekers prehistorische
kunstenaars en experimenteren ze met etsen op
steen, tekenen, schilderen of het maken van vuur. In
de grot van Ramioul bij het licht van een vlam beleven
ze een ervaring die erg gelijkend is aan deze van de
prehistorische mannen en vrouwen die de grot van
Lascaux hebben versierd.

/// HET ESSENTIELE
Tijdens hun reis door de wereld van Lascaux maken
de bezoekers kennis met 80 jaar wetenschappelijk en
kunstonderzoek om de schilderijen uit het Paleolithicum
te bewaren voor de toekomstige generaties, maar
ook om ze te ontcijferen en om de motivatie van de
kunstenaars van Lascaux zo’n 20.000 jaar geleden te
begrijpen.
Door te beschermen en tegelijk toegankelijk te maken als
juwelen van de wereldcultuur is «Lascaux Expériences»
een schitterend voorbeeld van technologie ten dienste
van het patrimonium.
Een van de grootste ontdekkingen van de mensheid kan
dus nu worden bezocht in België, aan de oevers van de
Maas.

EEN COMFORTABELE BEZOEKERVARING
VOOR IEDEREEN
- De virtual reality-bril past gemakkelijk
op uw hoofd
- U kunt uw bril of lenzen aanhouden

Ter herinnering het Préhistomuseum is een museumpark

- De ervaring is mogelijk in een zittende positie

van 30 ha, uniek in Europa. Het museumpark heeft de

- De grot verplaatst zich, niet u. Er is dus geen

missie om op dynamische wijze de grootste collectie

ongemakkelijk gevoel

Belgische prehistorische archeologie te bewaren, te

- Uw handen verschijnen in de virtual reality.

bestuderen en te valoriseren (het gaat om meer dan

U kunt in interactie treden met de muren

500.000 objecten). De archeologische site ontvangt

- De gids wordt gepresenteerd in een bol van licht

jaarlijks ongeveer 60.000 bezoekers voor een ontdekking

en legt alles wat u over de grot moet weten in

van de grot, een tiental ervaringstochten (prehistorische

detail uit

jacht, blootsvoets lopen, boerderij, labyrint,...), praktische

- De brillen worden na elk gebruik grondig

workshops (silex, vuur,...), tijdelijke tentoonstellingen, enz.

schoongemaakt en ontsmet

PRAKTISCHE INFORMATIE
« Lascaux Expériences», van 4 december 2021 t/m 31 mei 2022
in het Préhistomuseum (Flémalle / Luik).
Tarieven vanaf € 8,- voor kinderen en € 14,- voor volwassenen.
Openingsuren :
Alle dagen (behalve op 24-25-31/12 en 1/1 van 10 tot 17 uur buiten
de schoolvakantie, tot 18 uur tijdens de schoolvakantie en
na 5 april 2022. Voor individuele bezoekers (niet voor groepen),
zijn het museum en Lascaux Expériences gesloten op maandag,
behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.
Meer informatie op www.lascaux.prehisto.museum

BELEEF EEN
TOTAALERVARING :
VIRTUAL REALITY,
INTERACTIEVE
TENTOONSTELLING, BEZOEK
AAN DE GROT VAN RAMIOUL
EN WORKSHOPS ONDER
LEIDING VAN ARCHEOLOGEN.

/// LASCAUX : DE ONTDEKKING VAN DE KUNST...
LASCAUX, DE «SIXTIJNSE KAPEL VAN
DE PREHISTORIE», MEESTERWERK VAN
DE GROTTENKUNST.
De grot van Lascaux is te vinden in de Dordogne in de
buurt van de gemeente Montignac. Het is een tijdloos
en universeel kunstwerk, werelderfgoed van de
mensheid en kreeg de naam «Sixtijnse kapel van
de prehistorie». Het is een meesterwerk van de
prehistorische grottenkunst. De fresco’s zijn 20.000 jaar
oud en stellen een aantal dieren voor en staat eveneens
bekend onder de naam bestiarium van Lascaux met
paarden, stieren, herten, steenbokken maar ook
katachtigen, een beer, een neushoorn en zelfs een
fantastische figuur: «de Eenhoorn».
Deze realisaties worden begeleid door enigmatische
tekens en één enkele voorstelling van de mens
geconfronteerd met een ontdarmde bizon (scène van de
put), die vragen doet stellen over de perceptie van onze
prehistorische voorouders.

1940 – LASCAUX, DE ONTDEKKING
Lascaux is eerst en vooral een mooi verhaal, dat van vier
adolescenten: Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Simon
Coencas en Georges Agniel die op 12 september 1940, de
grot, die later de grot van Lascaux zal worden genoemd,
ontdekken, parel van de prehistorische kunst en een van
de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de
mensheid.
Zeven dagen later beslissen de vier «ontdekkingsreizigers»
hun leraar op rust, Léon Laval, die een passie had
voor de prehistorie en de archeologie, op de hoogte te
brengen.
Op 21 september komt pater Henri Breuil aan, expert op
het vlak van de grottenkunst die, totaal in de war door dit
kunstwerk meerdere weken ter plaatse blijft voor hij het
werk begint te onderzoeken. Hoewel hij in Lascaux zelf
weinig doet, nam hij wel een kalkafdruk van de etsen van
het Feline Diverticulum. In december 1940 wordt de grot
al geklasseerd als historisch monument. Ze wordt in 1948
opengesteld voor het grote publiek. De archeologische
studie worden vervolgens in 1952 toevertrouwd aan
pater André Glory.
Marcel Ravidat en Jacques Marsal waren de eersten
die in 1958 beschadigingen meldden door een invasie
van groene algen.
Op 20 maart 1963 kondigt André Malraux, minister van
cultuur de sluiting van de grot aan ter bescherming van
de site. De grot zal nooit meer worden open gesteld.

/// LASCAUX : DE ONTDEKKING VAN DE KUNST...

DE GROTTENKUNST VAN LASCAUX
De grottenkunst uit het Paleolithicum betreft alle
geëtste, gebeeldhouwde of geschilderde representaties
op grottenwanden en rotsschuilplaatsen: dieren,
beeltenissen van mannen en vrouwen, handafdrukken...
In Lascaux kunnen drie fundamentele thema’s worden
onderscheiden: dieren, mensen en tekens.

DE DIEREN
Het bestiarium van Lascaux telt ongeveer 600
vertegenwoordigers. Het gaat vooral om paarden, terwijl
herten en oerossen gelijk in aantal zijn, gevolgd door
steenbokken en bizons. De carnivore dieren, beer en
katachtigen zijn veel minder in aantal en zijn gekerfd of
geschilderd en de verste sectoren van het kunstwerk.
Het bestiarium vormt de weerspiegeling van de fauna die
gekend was door de mens in het Paleolithicum en is niet
representatief voor de voedingsgewoonten.

DE MENSEN
De sanctuaria waar de menselijke beeltenis op meerdere
plaatsten wordt weergegeven zijn zeldzaam. Lascaux
vormt geen uitzondering op deze traditie. De site
kent slechts één enkele antropomorfe voorstelling
en wel in de scène van de put. De site kent een groot
aantal tekens, min of meer complexe en gevarieerde
geometrische tekeningen waarvan tot op heden de
betekenis onbekend is (zowat 500). Deze komen
frequenter voor in de gekerfde zones. Soms geïsoleerd,
maar meestal vergezeld van dierlijke tekeningen die
erover of eronder zichtbaar zijn.

DE STIERENZAAL
Schematisch volgend op een onvolledig paard en een
enigmatische figuur die de naam «de eenhoorn» kreeg,
zijn de belangrijkste actoren van de fries (30 in totaal),
vier majestueuze oerossen, gekoppeld aan een vijftiental
paarden en drie rode runderen (1 bizon, 1 koe met kalf)
van elkaar gescheiden door een groep kleine reeën. Er is
een beer te zien in de buiklijn van een van de stieren. Er
zijn ook een dertigtal tekens te zien.

/// LASCAUX : DE ONTDEKKING VAN DE KUNST...

HET AXIALE DIVERTICULUM
In het verlengde van de stierenzaal. Het is een gang
waarvan het bovendeel van de wand en het gewelf zo
goed als over het volledige oppervlak is versierd door
een complex geheel van een zestigtal dierenfiguren
en een vijftigtal geschilderde tekens. Diep in het
diverticulum is het beroemde geschilderde omgekeerde
paard terug te vinden waar heel wat verschillende
interpretaties over bestaan.

DE APSIS-PUT
De apsis bevat meer dan 1000 grafische voorstellingen :
de helft ervan dierenfiguren (al dan niet afgewerkt), en
een kwart ervan zijn tekens. Achteraan de put bevindt
zich de beroemde man tegenover een aanstormende
bizon. Er zijn maar drie andere vergelijkbare scènes
bekend in de paleolithische kunst. De aanwezigheid van
een gewond of lijdend dier, een vogel en twee mogelijke
jachtwapens maken dit werk nog vreemder.

DE BEUK
Het gewelf in de vorm van een wieg omvat in totaal meer
dan 50 dierenfiguren en meer dan 20 tekens. Met onder
andere de beroemde zwarte koe, de rug-aan-rug staande
bizons en de hertenfries.

HET DIVERTICULUM VAN KATACHTIGEN
Aan het uiteinde van de beuk was het diverticulum
van de katachtigen heel moeilijk te bereiken omwille
van de hellende toegang onder de vorm van een
kattenluik. Bovendien is deze ruimte door zijn beperkte
afmetingen moeilijk te betreden. De ruimte bestaat uit
twee kabinetten: het kabinet van de katachtigen en het
paardenkabinet dat heel erg is versierd.

AL DEZE WERKEN ZIJN NU IN DE TENTOONSTELLING
«LASCAUX EXPÉRIENCES» ZICHTBAAR DANKZIJ VIRTUAL REALITY.

/// VAN DE ORIGINELE GROT TOT VIRTUAL REALITY
HET VERHAAL VAN EEN HERONTDEKKING
Ontdekt in 1940 en voor het publiek gesloten in 1963
werd de grot van Lascaux in 1979 ingeschreven op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO als onderdeel van een
geheel van vijftien prehistorische sites en versierde grotten
in de vallei van de Vézère. Een onderscheiding die niet mag
doen vergeten dat deze parel nog altijd niet kan worden
bezocht door het grote publiek.
Omdat een dergelijke schat, hoe fragiel ook, niet langer
verborgen zou blijven en omdat Lascaux sinds haar
ontdekking unaniem en over de hele wereld zoveel
©Elisabeth Daynès

belangstelling kende, werd op 18 juli 1983 de eerste
facsimile van Lascaux, Lascaux2 geopend, waar 90 % van de
schilderwerken van de originele grot worden voorgesteld.
De grot ontvangt tienduizenden bezoekers.
Om ervoor te zorgen dat een van de sleutels tot de kennis
over de eerste dagen van de mens in de hele wereld kan
worden bekeken, werd een nieuwe facsimile ontwikkeld:
Lascaux, de internationale tentoonstelling (Lascaux 3) onder
impuls van de Conseil départemental de la Dordogne, in
samenwerking met de regio Aquitaine, het ministerie van
cultuur en communicatie en de Europese unie.
Deze reizende tentoonstelling, met onder meer 5 panelen
die niet te vinden zijn in Lascaux 2, wordt voor het eerst
getoond in Bordeaux in 2012. Tot in 2019 reisde de
tentoonstelling de wereld rond, van Noord-Amerika over
Europa, Azië, Zuid-Afrika om uiteindelijk terug te keren naar

WAAROM LASCAUX 3D/VR ?
Naast deze facsimile-techniek is de wil om dit unieke
patrimonium kenbaar te maken nooit getaand. Vandaag
is een nieuwe stap gezet om Lascaux te herontdekken via
een nagelnieuwe versie van de reizende internationale
tentoonstelling: Lascaux Expériences. De tentoonstelling
die optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van
virtual en augmented reality wordt voor het eerst aan het
grote publiek voorgesteld in het Préhistomuseum van
Flémalle-Luik van 4 december 2021 t/m 31 mei 2022.

Europa.

Door gebruik te maken van de nieuwe

Terwijl deze internationale tentoonstelling de wereld

van de grot en ruimtes voor interpretatie, toont deze

doorkruist ziet een derde facsimile-project het daglicht.
Op 15 december 2016 opent het Centre International de
l’Art Pariétal haar deuren in Montignac-Lascaux, aan de voet
van de heuvel met de originele grot die een sanctuarium
wordt. Onder het patroonschap van de Conseil
départemental de la Dordogne, Europa, de ministerie van
cultuur en communicatie en de Regio Nouvelle-Aquitaine
wordt het Centre International de l’Art Pariétal beheerd
door Semitour Périgord. Voor het eerst wordt de volledige
grot getoond aan het grote publiek, aangevuld met een
hele reeks extra elementen voor een beter begrip.

beeldvormingstechnologie en een gedeeltelijke facsimile
tentoonstelling de uitdagingen van deze emblematische
site van de geschiedenis van de mensheid, zowel vanuit
het standpunt van de cultuur van de prehistorische mens
als voor wat betreft het behoud van de site. Tijdens hun
reis door de wereld van Lascaux maken de bezoekers
kennis met 80 jaar wetenschappelijk en kunstonderzoek
om de schilderijen uit het Paleolithicum te bewaren
voor de toekomstige generaties, maar ook om ze te
ontcijferen en om te begrijpen wat de kunstenaars van
Lascaux heeft bezield.

/// LASCAUX EXPÉRIENCES
Een onvergetelijke en emotierijke ervaring met een
Franse parel van de prehistorie van onze
Cro-Magnon-voorouders 80 jaar na hun ontdekking.
De mooiste prehistorische site wordt integraal
voorgesteld via een exclusieve ervaring in virtual
reality !
De bezoekers zullen de unieke gelegenheid hebben
om het oudste mysterie van de menselijke expressie
te ontcijferen, de Cro-Magnon-cultuur te ontdekken
en actief deel te nemen aan een interactieve en
multidisciplinaire tentoonstelling van het meest
opmerkelijke sanctuarium van de paleolithische
kunst.

EEN INTERACTIEVE EN MULTIDISCIPLINAIRE
TENTOONSTELLING
De geschiedenis van de ontdekking. Hoe vier
adolescenten en hun hond, Robot, per ongeluk een schat
ontdekten die de wereld verbaasde en na ontdekking
meer dan een miljoen bezoekers mocht ontvangen voor
de grot voor het publiek werd gesloten.
Bewonder de dynamische galerij van onuitgegeven
zwart-witfoto’s uit de jaren 1940.

EEN UITZONDERLIJKE REIS IN VIRTUAL REALITY
De zaal virtual reality.
Een immersieve ervaring van 15 minuten tijdens
dewelke de bezoekers het onzichtbare gaan ontdekken,
bewonderen, decoderen en onthullen: een schattenjacht
voor het grote publiek! De bezoekers zullen de ervaring
van Lascaux in virtuele realiteit kunnen waarderen in
een grote zaal vol spitstechnologie waarin ze vrij kunnen
wandelen voorzien van een VR-bril. Ze zullen de unieke
gelegenheid hebben om af te dalen in de grot zoals dit
nooit mogelijk is geweest.
Daal zelf af in de grot en speel de adolescenten die de
site hebben ontdekt.
Ga op ontdekking in alle zalen door de wanden aan te
raken, boots de bewegingen van de kunstenaar na en
laat u inspireren door uw eigen creativiteit.
Observeer de bewegingen van de dieren in het
vlammende licht van een olielamp en de fakkels van de
kunstenaars van Lascaux.

Lascaux - De internationale tentoonstelling opent
een nieuw venster om de beweegredenen van
de eerste kunstenaars van het mensdom te begrijpen
door een subjectieve en multidisciplinaire realiteit
te onthullen dat kan worden ontcijferd in het licht
van één enkele wetenschap.

De evolutie van de reproductietechnologie. Sinds de
jaren 1980 ondernam Frankrijk verschillende pogingen
om Lascaux opnieuw toegankelijk te maken dankzij
reproducties (facsimile): in 2016 opende in Montignac
de grootste facsimile ooit waar de werken over een
oppervlak van 900 m² werden gereproduceerd.
Bewonder in een video het indrukwekkende werk van
tientallen kunstenaars en technici die de volledige grot
van Lascaux hebben gereproduceerd.

Een grot die op miraculeuze wijze bewaard is
gebleven. Een maquette op een schaal 1/25 toont de
geometrie en de mineralogie van de grot die de keuze
van de pigmenten, verf en gravures heeft bepaald.
Ontdek hoe de geologische context en de topografie
uitleggen waarom deze site 20.000 jaar geleden werd
uitgekozen om het meest spectaculaire sanctuarium te
creëren uit de prehistorie.

EEN ONDERDOMPELING IN VR EN EEN TENTOONSTELLING

De oudste «visuele vertelling» ter wereld. De «scène
van de put» maakt sinds 1940 het voorwerp uit van een
permanent onderzoek, werd perfect gereproduceerd
(facsimile) en blijft uitzonderlijk omdat het werk
ons duidelijk een verhaal vertelt: Lascaux wordt ons
voorgesteld als een film waarvan de geluidsband
ontbreekt.
Bekijk de reproductie op reële grootte van de meest
mysterieuze scène van de grot van Lascaux, het enige
werk waar ook een mens op staat... samen met een
neushoorn !
Probeer te begrijpen wat er is gebeurd... en ontdek de
vreemde details (hoeveel vingers heeft de man ? Draagt
hij een masker?)

Een interactieve ontdekkingsreis van schilderijen
en gravures. Lascaux is niet alleen een «schoonheid».
Het is eveneens de wieg van een groot aantal artistieke
technieken zoals de monumentale kunst (de geschilderde
dieren zijn groter dan in de natuur), de interventie van een
schaduw om perspectief te tonen, het gebruik van reliëf
(anamorfose) en het systematische gebruik van eenzelfde
stijl.... over meerdere generaties heen.
Speel met de acht interactieve touchscreens met uitleg
en illustraties over de kunst van Lascaux: kom te weten
hoe de kunstenaars van Lascaux erin zijn geslaagd om
beweging te creëren en een verhaal te vertellen.
Geniet van een wetenschappelijke animatie van
8 minuten waar het paneel van de zwarte koe tot
leven komt, zich oplost en opnieuw vorm krijgt om de
aanwezigheid van verf en gravures te onthullen die elkaar
afwisselen, in elkaar overgaan en elkaar soms maskeren.

Opzoekingen rond een enigma.
Sla de pagina’s om om de finesse van het detail te
zien in de etsen die exclusief werden gedigitaliseerd
op basis van tekeningen op papier gemaakt door
prehistoriewetenschappers van de jaren 1950.
Combineer een aantal mysterieuze tekens en ontdek
misschien de taal die werd gebruikt door de mens in het
Cro-Magnon!
Onderzoek in een vitrinekast de vorm van de
gereedschappen die werden gebruikt om de natuurlijke
pigmenten aan te brengen op een kalkwand.

Het leven en de cultuur in het Cro-Magnon. De werken
maar ook de gereedschappen en de voedselresten die in
de grot werden teruggevonden, vertellen ons hoe deze
semi-nomade volkeren leefden.
Denk aan 4 basiselementen: eten, leven, kleden en jagen
in de tentoonstellingsruimten en aan de hand van video’s
met de ter plaatse ontdekte voorwerpen en de wijze
waarop ze werden gemaakt.
Neem een selfie met 4 unieke en hyperrealistische
personages die een Cro-Magnongezin voorstellen,
gemaakt door paleokunstenaar Elisabeth Daynès op basis
van echte fossielen van schedels geleend van het Franse
Musée national de Préhistoire.

Ontmoeting met de experts. Jarenlang bleven de
betekenis en de functie van Lascaux een mysterie en
werd er volop over gedebatteerd. Een jachtscène, zuiver
decoratieve kunst, een totemcultus of sjamanisme,
een sanctuarium voor spirituele initiaties of gewoon
een agora... de specialisten wisten het zelf niet. Hun
interpretatie was net zo goed als de uwe.
Beluister de standpunten van de acht meest prominente
specialisten van Lascaux.
Kijk naar een uittreksel van de film «Het tijdperk van
de Renne» waarin de levenswijze van de
Cro-Magnonmens wordt getoond.

/// LASCAUX EXPÉRIENCES : WORKSHOPS MADE IN PRÉHISTOMUSEUM
Hij toont in zijn dorp de ervaringen van de grot van
Ramioul van:
/ zich te ontspannen door te luisteren naar een mythe
om te weten te komen wat geschiedenis is en wat
bebeelding
/ zich bezig te houden met te tekenen, pigmenten
voor te bereiden, te etsen en te schilderen om te
leren dat al deze technieken ten dienste staan van de
bedoeling van de kunstenaar en van zijn stam.

LASCAUX EXPÉRIENCES IN HET PRÉHISTOMUSEUM
Naast de tentoonstelling en de immersieve ruimte stelt
het Préhistomuseum eveneens onuitgegeven animaties
voor onder het thema «Sapiens artiest».
Welke zin geven we vandaag aan deze «eerste kunsten» ?
Wat is de rol van de kunst in de mensenmaatschappij?
Dit zijn fundamentele vragen die het medialaboratorium
wenst te behandelen via de tentoonstelling en de
workshops. Concreet zal het Préhistomuseum zijn
kennis en knowhow betreﬀende de «pedagogiek van
de prehistorische beweging» en «sensoriële pedagogie»
mobiliseren, wat nu al meer dan 30 jaar ons vak is.

/ zich te amuseren met het delen van het geheim
van vuur maken en om een eigen olielamp te
maken om te begrijpen hoe schaduwen en licht de
schilderwerken in Lascaux animeren
/ met veel plezier in het donker door de grot van
Ramioul te lopen om een ervaring te herbeleven die
gelijkend is aan deze die door de artiesten van de
grottenkunst werd beleefd !

/// EEN TWEEDE RONDREIZENDE TENTOONSTELLING

2012-2019
15 STEDEN, 2,5 MILJOEN BEZOEKERS

2021
EERSTE ETAPPE IN DE WERELDTOURNEE VAN DE NIEUWE TENTOONSTELLING
MET VIRTUAL REALITY IN BELGIË, IN HET PREHISTOMUSEUM TE LUIK/FLEMALLE
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/// MEER INFORMATIE OVER HET PRÉHISTOMUSEUM
HET PRÉHISTOMUSEUM, EEN MUSEUMPARK UNIEK
IN EUROPA DIE HET BUITENGEWONE AVONTUUR
VAN DE HOMO SAPIENS EN VAN ZIJN VOOROUDERS
DOET HERLEVEN…
In Flémalle, België in de buurt van Luik staat het
Préhistomuseum om u het «buitengewone avontuur
van de Homo Sapiens te vertellen om onze toekomst te
inspireren» ! Nog geen 800 meter verder, in de grot van
Engis, ontstond de prehistorie in 1829 na opgravingen en
door de pen van Philippe-Charles Schmering.
Het Préhistomuseum is een atypische museuminstelling,
enig in Europa die op dynamische wijze de grootste
collectie Belgische prehistorische archeologie wil
bewaren, bestuderen en valoriseren (het gaat om meer
dan 500.000 objecten).
Met een team hoofdzakelijk bestaande uit archeologen
is het Préhistomuseum in hoofdzaak bemiddelaar
en creëert originele en onuitgegeven links tussen
het prehistorisch erfgoed en de hedendaagse homo
sapiens in een uitzonderlijke natuurlijke site van30 ha.
Het Préhistomuseum heeft de ambitie om een bijdrage
te leveren aan de culturele ontwikkeling van het grote
publiek. Sinds de herdefiniëring en de uitbreiding in 2016
naar de bases van de prehistorische site van Ramioul
ontvangt deze site jaarlijks 50 tot 60.000 bezoekers.
De site werd opgericht door de «Chercheurs de la
Wallonie» een wetenschappelijke vereniging van
amateurarcheologen die in 1907 de grot van Ramioul
ontdekten op het grondgebied Flemalle. Vandaag
is de site door het ministerie van cultuur erkend
als museum van categorie A (de hoogste categorie)
en als uitzonderlijke toeristische attractie door de
commissariaat-generaal voor het toerisme. Het
museum wordt eveneens ondersteund door het
Waals erfgoedagentschap waarmee onder meer wordt
samengewerkt voor andere preventieve archeologische
opdrachten.
Naast de conservatie- en de onderzoeksopdracht en
de expertise inzake preventieve conservatie ontwikkelt
het Préhistomuseum via zijn twee specifieke laboratoria
regelmatig initiatieven in experimentele archeologie en
bemiddeling.

Het Préhistomuseum is actief in het netwerk van
Waalse musea (Musée Société en Wallonie) en in het
internationale netwerk van musea en paleolithische
sites (Ice Age Europe). Het museum realiseert en
ontvangt internationale tijdelijke tentoonstellingen
zoals kort geleden nog de tentoonstelling «Katachtigen»
gerealiseerd in samenwerking met het Duitse museum/
site van Schoeningen (Palaön).
«Lascaux Expériences» moet het Préhistomuseum
toelaten om dit internationaal erkende erfgoed van de
mensheid ter kennis te brengen van het grote publiek en
een nieuw hoofdstuk te schrijven in de prehistorie
(«Sapiens artiest»).

/// MEER INFORMATIE OVER HET PRÉHISTOMUSEUM
PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Om de evolutie van het mensdom te behandelen, maakt

Om het bezoek aangenamer te maken, stelt de

het Préhistomuseum gebruik van een plantaardig

archeobistro rondom het speelplein «mammoet» enkele

evolutielabyrint met een omtrek van 700 m («Sapiens en

gerechten voor die zijn geïnspireerd op de prehistorie

zijn voorouders»).

en de geschiedenis van de gastronomie gekoppeld

Om de gemeenschappelijke elementen van alle Homo

aan aangename anachronismen zoals traditionele

Sapiens te overlopen, wordt de collectie thematisch

Luikse gerechten en een heel mooie collectie Belgische

voorgesteld en niet chronologisch («Alle Sapiens»).

ambachtelijke bieren («Sapiens rond het vuur»).

Voor wat betreft de vraag van de grote migraties wordt
een bezoek van de archeologische site van de grot van
Ramioul voorgesteld die een Aurignaciaans kamp heeft
opgeleverd («Rondtrekkende sapiens»).
Om de levenswijze van deze paleolithische jager-plukkers
te ontdekken worden de bezoekers uitgenodigd om
op een schietstand te experimenteren met de slinger
en de boog op een 3D-doel («Jager sapiens»). Om de
cruciale stap van de neolitisatie voor te stellen, worden
experimentele cultuurvierkanten voorgesteld, rustieke
dieren en grootformaat reconstructies van de lintwoning
en de houten omwalling van Michelsberg («Landbouwer
sapiens»).
Om de evolutie van de prehistorische technologieën
en de grote uitvindingen te vertellen, staan de gidsenarcheologen de bezoekers dagelijks bij om silex te slijpen,
vuur te maken, potten te bakken, enz. («Maker sapiens»).
Om de godsdiensten van de prehistorische
gemeenschappen te verhalen, nodigt het
Préhistomuseum de bezoeker uit om blootsvoets over
een akker van 1,5 km te lopen met de bedoeling om
opnieuw in contact te komen met de natuur en een
«animistische» ervaring op te doen («Sapiens en de
natuur»).
Om de archeologie en zijn methodes te tonen, neemt
het museum de bezoeker mee naar zijn CCED (Centre de
Conservation, d’Etude et de Documentation) om er de
verschillende actoren van de archeologie te ontmoeten
met behulp van hun smartphone («Sapiens onder het
vergrootglas»).

ANTWERPEN///
1:30uur.

GENT///
2:15uur.

BRUSSEL///
1:15uur.

LEUVEN///
45min.

HASSELT///
45min.

MAASTRICHT///
50min.

LUIK///

AIX-LA-CHAPELLE///
60min.

20min.

LILLE///
2:15uur.

CHARLEROI///

NAMEN///

1:10uur.

55min.

DURBUY///
40min.
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