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Nieuwe wintertentoonstelling in het Rijksmuseum van
Oudheden
Egypte door de ogen van de Franse schrijver Gustave Flaubert (1850)
Op 2 december opent in het Rijksmuseum van Oudheden de nieuwe tentoonstelling ‘Het Egypte van
Gustave Flaubert’. De tentoonstelling volgt de beroemde Franse schrijver Flaubert tijdens de reis
door Egypte (1849-1850) die hij maakte met zijn goede vriend fotograaf Maxime Du Camp. De reis
verliep van Alexandrië in het noorden, langs de wonderlijke piramides van Gizeh en de heiligdommen
van Luxor, tot de imposante faraobeelden bij Aboe Simbel in het diepe zuiden. In de tentoonstelling
komen fragmenten uit Flauberts brieven en dagboek, fotografie van Du Camp en zo’n honderd oudEgyptische voorwerpen samen tot een typerend tijdsbeeld van Egypte, gezien door de ogen van een
westerling. Te zien t/m 4 april 2010.
In zijn reisdagboek, dat later werd gepubliceerd als ‘Reis door de Oriënt’, doet Gustave Flaubert gedetailleerd verslag
van zijn tocht door Egypte. Zijn reisgenoot Du Camp nam vele foto’s van de monumenten en opgravingen die zij
samen bezochten, destijds nog niet door modern toerisme aangetast en deels onder het zand verscholen. Vijfendertig
van deze opnamen, waaronder enkele originele calotypes, zijn te zien in de tentoonstelling. Die schetst door de
combinatie van de persoonlijke toon van Flauberts belevenissen in zijn dagboeken en brieven en de koele, vakkundige
fotografie van Du Camp een exotisch sfeerbeeld van het 19de-eeuwse Egypte.
In de tentoonstelling geven meer dan honderd oud-Egyptische voorwerpen, waaronder faraoportretten, de sarcofaag
van een priesteres, krokodillenmummies, papyri en twee sfinxbeelden een idee van de archeologische rijkdom die
Flaubert in Egypte leerde kennen. De voorwerpen zijn te associëren met, of afkomstig van de monumenten en
opgravingen die hij bezocht. Een selectie van de dagboekfragmenten van Flaubert en de foto’s van Du Camp is in
Google Maps verwerkt tot een interactieve reisimpressie (www.rmo.nl/flaubert).
Met bruiklenen uit het Allard Pierson Museum (Amsterdam), het Kestner-Museum (Hannover), het Museo Egizio
(Florence), de Agfa Collectie van het Museum Ludwig (Keulen) en privé-verzameling R.C. Hoff (Sexbierum).
Groepen kunnen een rondleiding of een lezing reserveren, al dan niet in combinatie met een high tea in het
Museumcafé. Bij de tentoonstelling worden door avondlezingen georganiseerd (8 dec. 2009, 12 jan. 2010 en 9 feb.
2010; 5 Euro p.p.) en een museumwandeling (31 jan. 2010, gratis bij museumbezoek). Het volledige programma staat
op www.rmo.nl.
De Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs organiseert bij de tentoonstelling een reeks Museumcolleges (29
jan., 2 en 12 feb. 2010. Kosten €45 excl. museumentree, inschrijven via www.kunstgeschiedenis.nl).
Noot voor de redactie:
Beeldmateriaal kunt u downloaden van www.rmo.nl/pers, wachtwoord ‘journalist’. Voor meer informatie: pr en
communicatie, Selkit Verberk en Gabriëlle van der Voort, telefoon 071-5 163 164 of communicatie@rmo.nl.
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