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DE KRIM
Goud en geheimen van de Zwarte Zee
7 februari t/m 18 mei 2014

Gouden vondsten op de grens van Europa en Azië
Allard Pierson Museum opent tentoonstelling over de Krim

Vanaf 7 februari presenteert het Allard Pierson Museum De Krim - Goud en geheimen van de Zwarte Zee. Een
tentoonstelling met spectaculaire archeologische topvondsten uit vijf Oekraïense musea. Nog niet eerder
leende de Oekraïne zoveel archeologische topstukken van de Krim uit: overweldigende gouden voorwerpen,
zoals een zwaardschede en een pronkhelm, en talloze juwelen. Deze voorwerpen en andere archeologische
de
vondsten onthullen de rijke historie van het schiereiland dat sinds de 7 eeuw voor Christus door de Grieken
werd gekoloniseerd. De Krim en de Zwarte Zee waren en zijn een kruispunt tussen Europa en Azië. Een
prachtig voorbeeld hiervan is in de tentoonstelling te zien: een Chinees lakkistje, dat in de Romeinse tijd via
de Zijderoute op de Krim terecht is gekomen. Deze tentoonstelling leidt tot een herwaardering van de
Scythen, Goten en Hunnen, die eeuwenlang ten onrechte tot ‘barbaren’ zijn bestempeld.

Tentoonstellingsconservator en archeologe Valentina Mordvintseva, verbonden aan de Oekraïense
Academie van Wetenschappen-Krim in Simferopol, is tijdens de opbouw van de tentoonstelling in het
Allard Pierson Museum aanwezig en beschikbaar voor interviews. Mordvintseva is de absolute
specialist op het gebied van Krim-archeologie.
Op donderdag 6 februari zal de tentoonstelling officieel worden geopend door meerdere
hoogwaardigheidsbekleders. Zij onthullen een gouden pronkhelm uit de vierde eeuw voor Christus.
Deze zeer kostbare Scythische helm is tijdens de opgraving geheel doormidden gespleten, maar na
minutieus restauratiewerk weer in volle glorie te bewonderen.
Perspreview: maandag 3 februari om 11 uur
Opening : donderdag 6 februari om 15.00 tot 17.00
Adres: Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127
Aanmelden voor de perspreview op 3 februari en/of interviewverzoeken: Amber van Schagen,
a.e.vanschagen@uva.nl 020-5252555 / 06-30058181
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