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Fact sheet ‘Topstukken uit de tentoonstelling’
Honderden fragmenten Romeinse mozaïekglas
2de eeuw v. Chr. - 1ste eeuw na Chr.; afkomstig uit het Oostelijk Middellandse Zeegebied en Italië.
De collectie Van der Meulen telt tegen de duizend veelkleurige fragmenten mozaïekglas. De Romeinen
maakten van dit kostbare en zeldzame glaswerk luxe tafelservies zoals borden en schalen, waarvan
slechts enkele complete exemplaren bewaard zijn gebleven. De productiecentra van mozaïekglas met
gespecialiseerde ateliers bevonden zich met name aan de oostelijke kust van het Middellandse
Zeegebied (het huidige Libanon en Syrië), Italië en Egypte.
Romeins mozaïekglas in de vorm van theatermaskertjes
1ste eeuw v.Chr. - 1ste eeuw na Chr.; formaat ca. 2cm x 1 cm.; afkomstig uit Egypte.
Deze kleine glazen maskertjes stellen Dionysos voor, de Griekse god van de wijn en extase. De
Dionysos-cultus had in Egypte ten tijde van de Ptolemaeische koningen vele aanhangers. In het Griekse
toneel met zijn gemaskerde acteurs, kwam Dionysos veelvuldig voor. Het toneel was in de gehele
Hellenistische wereld erg populair. Scènes uit theaterstukken zijn veelvuldig afgebeeld op
wandschilderingen, vazen. De glazen theatermaskertjes zijn waarschijnlijk afkomstig van een luxe kistje
of kastje om bijvoorbeeld sieraden in te bewaren.
Gezichtskraal van glas
5de – 4de eeuw v. Chr.; h. 3 cm.; afkomstig uit het Oostelijk Middellandse Zeegebied of Carthago.
Hangertjes in de vorm van gezichtjes zijn door de Phoeniciërs vanaf de 6 de eeuw v. Chr. over het hele
Middellandse Zeegebied verspreid. De kralen zijn gemaakt in de zogeheten ‘zandkerntechniek’: de
gezichtjes zijn met minuscule draadjes en stukjes glas opgebouwd rond een kern. Opvallend zijn de
grote ogen, die doen vermoeden dat de kralen amuletten zijn geweest die dienden om het boze oog af
te wenden.
Beeld van Rawana op zijn rijdier Wilmana.
Eind 19de eeuw; h. 38 cm.; afkomstig van Bali, Indonesië.
Rawana is de barbaarse reus uit het duizenden jaar oude Indiase epos ‘Ramayana’. Hij werd
beschouwd als de monsterachtige heerser over demonen en een kwaadaardige krachten, en de
tegenstander van prins Rama.
Collectie Keramiekmuseum Princessehof, bruikleen van het Universiteitsmuseum Groningen.
Beeldje van godin Guanyin
Blanc de Chine porselein, Qing-dynastie 1700-1750 na Chr.; h. 46,8 cm.; afkomstig uit China.
Guanyin, de godin van de barmhartigheid wordt in heel China vereerd. Dergelijke beeldjes werden in
eerste instantie voor de binnenlandse markt gemaakt waar ze werden gebruikt voor (huis)altaren en
in de studeerkamers van de literati. Naarmate de vraag in Europa naar exotische voorwerpen toenam,
werden ze vanaf het midden van de 17de eeuw ook naar het Westen geëxporteerd.
Bruikleen van het Keramiekmuseum Princessehof.
Rituele dolk
Metaal, hout, ivoor en haar; 19de eeuw; l. 40 cm.; afkomstig van zuid-Sulawesi.
Aan de Indonesische rituele dolk (‘kris’) worden mystieke krachten toegeschreven. De kris wordt
dikwijls gedragen als teken van gezag of waardigheid. De kris geldt als een van de erfstukken (pusaka)
van een familie, clan, dynastie of een koninkrijk. Deze krissen worden van vader op zoon
doorgegeven. Dit exemplaar is een typisch ‘Boeginese’ kris. De Boeginezen leven in de omgeving van
Makassar en zijn bekende zeevaarders.
Collectie Keramiekmuseum Princessehof, bruikleen van het Universiteitsmuseum Groningen.
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