‘PASJA VAN HET GLAS. REIZEND VERZAMELAAR ANNE TJIBBES VAN DER MEULEN’
20 MEI 2009 – 3 JANUARI 2010

Fact sheet ‘Feiten op een rij’
Titel

‘Pasja van het Glas. Reizend verzamelaar Anne Tjibbes van der Meulen’

Tentoonstelling

Met een grote passie voor kunst en schoonheid verzamelde de Friese
onderwijzer Anne Tjibbes van der Meulen een eeuw geleden een collectie glas uit
de oudheid en kunsthandwerk uit Oost-Azië. Die indrukwekkende verzameling
kwam tot stand tijdens zijn reizen en verblijf door Egypte en Nederlands-Indië.
Na zijn dood raakte zijn verzameling verspreid over diverse musea, waaronder
het Rijksmuseum van Oudheden. Voor de tentoonstelling ‘Pasja van het Glas’ zijn
de fraaiste stukken uit de collectie Van der Meulen voor eerst opnieuw
samengebracht. Het gaat om honderden fragmenten zeldzaam Romeins
mozaïekglas, glazen parfumflesjes, Chinees porselein, sieraden en rituele dolken
uit Indonesië.

Looptijd

20 mei 2009 – 3 januari 2010

Samenstelling

drs. Jill Hendriks, kunsthistorica en tentoonstellingsmaker
in het Rijksmuseum van Oudheden

Vormgeving

tentoonstelling
communicatiecampagne

KEEN - Multidisciplinair Ontwerpbureau,
Den Haag
Chiel Veffer Vormgeving, Amsterdam

Extra’s

- Museumwandeling over de tentoonstelling door Jill Hendriks op zondag 30 augustus
- Tentoonstellingsboekje (9,50 Euro)
- Lezingen (12 september + 24 oktober)
- Rondleidingen voor groepen (reserveren)
- Glas-assortiment in de Museumshop
- Enkele glazen objecten in de tentoonstelling maken deel uit van de themaroute
‘Aphrodites beauty case’, een wandelroute over schoonheid in de oudheid.

Bruikleengevers

Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden;
Burgum; Universiteitsmuseum Groningen.

Streekmuseum

Tytsjerksteradiel,

Openingstijden museum
dinsdag – zondag
10.00-17.00 uur
feestdagen en maandag tijdens schoolvakanties 10.00-17.00 uur
gesloten op 25 december, 1 januari, 30 april en 3 oktober
Entreeprijzen museum zie www.rmo.nl
Bereikbaarheid

- Parkeren: Molen de Valk (betaald) of Parkeerterrein Haagweg (gratis shuttlebus)
(voor de deur is parkeren slechts beperkt mogelijk)
- Openbaar vervoer: 10 minuten loopafstand van Leiden Centraal Station.

Toegankelijkheid

Alle museumzalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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