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Tentoonstelling Keys to Rome, het Romeinse Rijk ontsloten
Archeologie vernieuwd gepresenteerd
Op dinsdag 23 september 2014 opent in het Allard Pierson Museum de nieuwe tentoonstelling
Keys to Rome, het Romeinse Rijk ontsloten, waarbij archeologische voorwerpen op verrassende
wijze worden gepresenteerd. Met behulp van aansprekende voorwerpen en nieuwe digitale
technieken krijgen bezoekers een kijkje in het dagelijks leven van de Romeinen. Bezoekers kunnen
de tentoonstelling vanuit verschillende invalshoeken bekijken door van te voren met een keycard
een perspectief te kiezen: het Middellands Zeegebied, Egypte of de Lage Landen. Dit ondersteunt
het verhaal van de tentoonstelling en laat zien welke wisselwerking er is geweest tussen de
verschillende gebieden in het Romeinse Rijk.
De tentoonstelling geeft een beeld van de kruisbestuiving die heeft plaatsgevonden binnen het
uitgestrekte Romeinse Rijk. Een sprekend voorbeeld daarvan is het beeldje van Isis Regina. De
beeltenis van deze Egyptische godin kwam in alle uithoeken van het Romeinse Rijk voor. Afkomstig
uit Egypte, was er een tempel aan haar gewijd in Rome en zijn er zelfs afbeeldingen van haar in de
Lage Landen teruggevonden.
De tentoonstelling maakt gebruik van digitale technieken om de archeologische voorwerpen te
presenteren. Zo wordt er gebruik gemaakt van een aantal smart objects. In schaalmodellen, in 3D
geprint, zijn sensoren geplaatst die reageren op aanraking. Deze aanraking activeert aanvullende
informatie op een scherm. Een andere bijzondere applicatie is het Revealing Flashlight. Door middel
van een projector en een bewegingssensor worden op het originele voorwerp weer de
oorspronkelijke kleuren weergegeven.
De tentoonstelling is te vinden op de vernieuwde Romeinse afdeling van het museum en markeert
de eerste stap op weg naar het nieuwe Allard Pierson Museum. In de komende jaren ondergaat het
80-jarige museum een complete facelift. De digitale technologie in de tentoonstelling is ontwikkeld
in samenwerking met het Network of Excellence over Virtuele Musea (www.vmust.net).Tegelijkertijd
met het Allard Pierson Museum openen het Museum van Sarajevo, het Museo dei Fori Imperiali nei
Mercati di Traiano in Rome en het Antiquities Museum van de Bibliotheca Alexandrina in Alexandrië
hun tentoonstelling Keys to Rome.
Keys to Rome, het Romeinse Rijk ontsloten
24 september 2014 t/m 15 maart 2015
Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127
Amsterdam
Openingstijden:
di t/m vrij 10.00 – 17.00, za & zo 13.00 – 17.00
www.allardpiersonmuseum.nl

Preview
Op dinsdagochtend 23 september van 11.00 tot 12.00 uur is er een exclusieve preview. Journalisten
die hierbij aanwezig willen zijn, wordt verzocht zich vóór 22 september aan te melden bij
m.woltering@uva.nl
Dinsdagavond tussen 19.00 en 21.30 vindt er een avondopening plaats. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd. Journalisten die hierbij aanwezig willen zijn, wordt verzocht zich vóór 22 september aan
te melden bij m.woltering@uva.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Woltering, PR & Marketing Allard
Pierson Museum: m.woltering@uva.nl, 020 5252555 en 06 30058181

