Een Atlas voor de Archeologie
Deze tentoonstelling, gerealiseerd door het Departement Archeologisch Erfgoed van de Directie Monumenten en Landschappen,
draagt bij tot een informatiecampagne betreffende de Atlas van de
Archeologische ondergrond van het Gewest Brussel en haar gebruik
binnen de archeologie van het Brussels Gewest.
De archeologie bestudeert de sporen van het verleden die bewaard
zijn in de bodem en in de gebouwen. Door deze resten aan het licht
te brengen kunnen we de menselijke activiteiten, het sociologische
of het religieuze gedrag en de omgeving beter begrijpen. Wanneer
werken uitgevoerd worden op sites, kan een deel van deze
overblijfselen ontdekt worden… maar bijgevolg ook vlug
vernietigd worden. Om dit erfgoed te bewaren organiseert het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest preventief archeologisch onderzoek.
Dit onderzoek gebeurt op basis van de regionale archeologische
atlas die voor elk perceel de archeologische en/of historische
gegevens verstrekt van de prehistorie tot de 18de eeuw. De atlas
lokaliseert de sites die gekend zijn zowel via toevalsvondsten en
vroegere opgravingen als door historisch en cartografisch
onderzoek.
Voor elke gemeente werd er één of meer deze rijk geïllustreerde
panelen opgemaakt, die het archeologisch potentieel en de
archeologische vondsten presenteren. Een originele manier om de
geschiedenis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te herlezen!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Voorwaarden ter ontlening:
Deze tentoonstelling wordt gratis ter beschikking gesteld aan de
instellingen die dit wensen. Het transport van de panelen, alsook de
montage en de demontage worden bekostigd door de Directie
Monumenten en Landschappen.
Wetenschappelijk comité:
Marc Meganck & Hans Blanchaert voor de teksten,
Concepción Ortigosa voor de cartografie.
Creatie: Directie Monumenten en Landschappen – Brussels
Hoofdstedelijk Gewest / 2012.
Expomateriaal:
64 panelen (recto bedrukt) voor het ganse Gewest. De tentoonstelling bestaat uit een algemeen deel (3 panelen) + (1 tot 3) panelen
per gemeente. De panelen kunnen ofwel per gemeente
tentoongesteld worden, ofwel integraal (64 panelen). De panelen zijn
gemonteerd via (vrijstaande) roll-ups met een linnen opberghoes
voor het transport.
Gewicht per paneel: 4 à 5 kg
Afmetingen van de panelen: H: 210 x L: 80cm
Conditionering van de tentoonstelling: roll-up in een opberghoes.
Talen: Frans, Nederlands.
Grafisch ontwerp van de tentoonstelling: Generis (België)
Vragen betreffende de ontlening:
Anne-Sophie Walazyc: aswalazyc@sprb.irisnet.be
Directie Monumenten en Landschappen:
http://www.monument.irisnet.be
GOB, BSO

