Hoe oud was hij toen hij gestorven is?
Vind het portret van Raoul Warocqué, de
verzamelaar dankzij wie je nu een Museum
kan bezoeken in het domein van Mariemont.
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Kan je dit kasteel tekenen?...
Vind dit detail terug op één van de schilderijen.
Wat was dit deel van het kasteel gebruikt voor ?

Laten we de ontdekking van het Museum beginnen met de afdeling "Henegouwse geschiedenis" bij -1.

6. Zaal A-Griekse collectie: dit is het beeld van een krijger (460 voor Christus).
Aangezien de schade die het beeld had ondervonden werd het linker been
gerestaureerd... De volledige uitrusting van een krijger van de tijd bestond uit
een helm, een speer en een schild.

1. Henegouwse geschiedenis: op dit schilderij van J-B Simons zie je het kasteel
van Karel van Lotharingen, gouverneur van onze streken tussen 1740 en 1780.
De zijvleugel van het gebouw vanuit welke de paarden komen was een stal. De
ruïnes van dit kasteel zijn nog te zien in het Park. Aarzel niet ze te gaan
ontdekken...

7. Zaal B: deze reusachtige buste is waarschijnlijk die van Cleopatra VII, de
laatste koningin van Egypte. Het andere fragment van het beeld stelt de
ineengevlochten handen van de koningin en haar zoon, Caesarion.
Zaal B-Romeinse collectie: de fresco's versierden de eetkamers van een rijke
villa in Boscoreale (vlakbij Pompeï) die toebehoorde aan Publius Fannius
Synistor. We kunnen denappels, granaatappels, trossen druiven en een
gevogelte herkennen.

2. Henegouwse geschiendenis: Raoul Warocqué was geboren in 1870 en stierf in
1917. Hij was dan toen 47 jaar oud.
3. Doorniks porselein: dit bord behoort tot het servies van de Hertog van
Orléans, ook servies met "vogels van Buffon" genoemd. Dit servies werd besteld
in 1787 bij de manufactuur van Doornik door Louis Philippe Joseph, hertog van
Orléans (1747-1793). Het dier in het centrum is een pauw.

8. Zaal C-Verre Oosten collectie: Boeddha staat in het centrum van de stèle. Op
zijn kleren kan je nog sporen van rode en gele kleuren zien. Zijn huid was
goudkleurig om de straling van zijn perfectie te symboliseren.

4. Henegouwse archeologie: tijdens de Romeinse en Gallo-romeinse periodes
werd deze mijlpaal gebruikt om afstanden tussen steden aan te duiden. Deze
werd in Péronnes-lez-Binche ontdekt, op het tracé van de oude Romeinse
steenweg die Bavay met Tongeren verbond. Hij werd daar geplaats tijdens de
regering van Keizer Antoninus Pius (138-161). Hij is 2,20m hoog.

9. Zaal D-Verre Oosten collectie: op de penseelpot staan de draak, symbool voor
de keizer en de feniks, symbool voor de keizerin.
Het paviljoen achteraan de zaal komt uit Japan. Het is een theepaviljoen
(chashistu) waar men theeceremoniën van de Urasenke school organiseert.

5. Zaal A-Egyptische collectie: we kunnen krokodillen, een slang, een scorpioen,
een leeuwin, een gazelle en een hippopotamus erkennen. Deze dieren zijn
beschouwd als gevaarlijk maar Horus heerst ze. Dit toont zijn grote macht.

Welk soort ceremoniën spelen zich hier af?
Achter in de zaal staat een paviljoen dat gebouwd werd in het
midden van een tuintje. Uit welk land komt het?
Dit voorwerp is afkomstig uit Noord China. Wie is de figuur in
het centrum van de stèle ?

staat symbool
voor de keizerin.

De tweede helft van zaal C, samen met
de volgende zaal (zaal D) ontvangen de
collecties van het Verre Oosten.

Dit is een penseelpot dat in China vervaardigd werd voor het
Vietnamese hof. Het decor bevat hoofdzakkelijk twee dieren die
symbool staan voor de keizer en de keizerin. Over welke legendarische dieren gaat het?
staat symbool
voor de keizer &
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In de laatste zaal (D) vind dit
voorwerp terug.
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Als je terug naar de trap gaat loop je
door de afdeling "Henegouwse archeologie".

Ga dan naar de afdeling "Doorniks porselein".

Je ziet hier een detail van een voorwerp van grote afmetingen
vanuit deze afdeling.
Wat is de naam van dit voorwerp? Wat diende het voor?

Vind dit bord terug en identificeer het dier in het centrum:

Bedenk nu een andere decoratie voor dit bord...
(trucje... je tekening moet gecentreerd zijn)

Kan je het Romeinse cijfer opschrijven dat je ziet?
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Laten we nu naar de eerste verdieping van
het Museum gaan. Daar zie je de collecties van de Middellandse beschaving
(Egypte, Griekenland, Italië) en van het
Verre Oosten.
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Dit voorwerp is in de zaal over Egypte (zaal A) tentoongesteld. De
god Horus als kind is afgebeeld met verschillende dieren. Kan je
er minimum 3 identificeren ?

In zaal A vind dit Griekse
standbeeld terug.
Wie is dat?

Waarom is het linker been verschillend in vergelijking met de rest van het lichaam, volgens jou ?

Welke delen van zijn uitrusting is hij kwijt? Je kan ze
op de foto hierbij toevoegen.

Waarom heeft Horus er enkele in zijn handen terwijl hij op
anderen staat?
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In zaal B zie je een fragment van een
REUSACHTIG STANDBEELD van een koningin
(meer dan 3m hoog). Deze buste werd teruggevonden vlakbij Alexandrië (Egypte).
Wie is ze?
Een ander deel van het beeld werd ook herontdekt. Welk deel is dit?
(dit stuk is niet van dezelfde kleur als de buste)

Achter in zaal B zie je fresco's die een
Romeinse villa in Boscoreale (vlakbij
Pompeï) versierden.
Op een deel van de fresco's staan voedingsmiddelen. Welke herken
je?

In welke kamer van het huis mocht je dit fresco terugvinden?
Kan je een recept bedenken op basis van deze ingrediënten ?

