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Over de tentoonstelling

Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het Museo Galileo van Firenze 
- Istituto e Museo di Storia della Scienza, het Museo Archeologico Nazi-
onale di Napoli en Tempora. Ze dompelt de bezoeker onder in het hart 
van het drama en de ruïnes van de antieke stad. Aan de hand van museale 
spektakelmomenten beleeft de bezoeker de verwoesting van de stad en 
komt hij in contact met de bewoners uit die tijd, die verstard zijn in de 
assen van de vulkaan. 

Machinemodellen en 3D-reconstructies begeleiden de bezoeker op een 
reis door tijd en ruimte. Meer dan honderd archeologische stukken uit 
Pompeii, waaronder heel wat objecten die voor het eerst tentoongesteld 
worden, onthullen de wetenschappelijke kennis van de Romeinen en 
hun technische vaardigheden op het moment van de uitbarsting van de 
Vesuvius in 79 n. C. 

Eeuwen geleden verstarden 
deze lichamen in de assen...
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Een totaalervaring

Een parcours op het ritme van het 
verhaal van Julius, een overlevende. 

Een parcours voor kinderen. 

Prikkelende reconstructies 
van machines.

Wonderlijke artefacten uit 
archeologische opgravingen.

Belevingsruimtes. 

Een bijzondere aanwezigheid: de 
vermoedelijke resten van de grote 
natuurwetenschapper Plinius de 
Oudere, die tijdens de ramp overleed. 



i Een ervaringstentoonsteling met belevingsruimtes 

ii Verwondering over objecten van zo’n 2000 jaar oud

iii Een onderdompeling in de geschiedenis en inzicht in de oor-
sprong van kennis en technieken die ook nu nog gebruikt 
worden

iv Een uitwisseling met de bewoners van Pompeii

v Reizen door tijd en ruimte om het Pompeii van voor de ramp 
te ontdekken

5 redenen 
waarom u de tentoonstelling 

moet bezoeken



Wist u dat? 

Bergkristal: de kinderen gebruikten 
het al om de stralen van de zon 
op te vangen en een regenboog 
op de muren te projecteren! 

De garumkruik: garum was de 
geliefde saus van de inwoners 
van Pompeii, gemaakt op basis 
van vis en schaaldieren. 

De zonnewijzer: een etmaal werd 
opgedeeld in 12 dag- en 12 nachturen.

Het glazen paneel: in Pompeii 
zijn glazen ruiten teruggevonden, 
een buitengewone innovatie. 
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Armband, goud, 
1e eeuw v. C.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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Voor de bewonderaars van de 
geschiedenis: ze krijgen de laat-
ste stand van zaken van de beste 
specialisten.

Voor nieuwsgierigen jong en oud: 
ze zullen verrukt zijn over de on-
verwachte ontdekkingen. 

Voor de liefhebbers van totaaler-
varingen: ze worden ondergedom-
peld in het verleden.

Een bezoek is een must!

Bacchus et Ariane, fresco, 
1er eeuw av. J.-C. 
©Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Giorgio Albano)

Voor de fans van amusement: 
ze leren op een ludieke manier. 



Opstelling van de tentoonstelling

zone “Natuur” 

zone “Techniek”

Belevingsruimtes: 
“They are still among us”

zone “Wetenschap” 
Immersieve projectie:
“They are still among us” 



4 redenen om deze 
tentoonstelling op te nemen in 

jouw programma 

i Een evenwicht tussen museale kwaliteit en entertainment: de 
combinatie van originele objecten en een moderne scenografie 
maakt van deze tentoonstelling een unieke ervaring. 

ii Een vernieuwend onderwerp: Pompeii door de ogen van een 
geniaal volk van bouwers en bedenkers. 

iii De tentoonstelling is geschikt voor iedereen. 

iv De tentoonstelling is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 
ontdekkingen en is gerealiseerd in samenwerking met prestigieuze 
instellingen die mee instaan voor het wetenschappelijke scenario: 
het Museo Archeologico Nazionale di Napoli en het Museo 
Galileo van Firenze.



De partners

De tentoonstelling “Pompeii, the immortal City” is ontstaan uit een in-
ternationale samenwerking van wetenschappelijke instellingen en organi-
saties gespecialiseerd in de realisatie van tentoonstellingen en culturele 
evenementen:

 - het Museo Archeologico Nazionale van Napels, een van de belang-
rijkste archeologische musea van Italië. 

 - het Museo Galileo van Firenze, een internationale referentie op het 
vlak van wetenschapsmusea. 

 - Civita Mostre, gespecialiseerd in de ontsluiting van cultureel erfgoed 
en de promotie van tentoonstellingen. 

 - Tempora,  specialist in het bedenken, realiseren en uitbaten van ten-
toonstellingen en musea.

 - Plaisirs d’Hiver, een niet te missen eindejaarsevenement dat Brussel 
nog aantrekkelijker maakt als city trip bestemming.



Contact

TEMPORA

Oude Vijversstraat 44 - 46
1190 Brussel, België

+32  2 549 60 54
info@tempora.be

www.tempora-expo.be
www.expo-pompeii.be
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