Perscommuniqué
Niet om aan te zien! Knettergekke archieven
16 juni – 2 januari 2022
Het Mundaneum, archiefcentrum en museum in Mons, komt met een nieuwe
tentoonstelling die loopt van 16 juni 2021 tot 21 januari 2022. Niet om aan te zien!
Knettergekke archieven : Kom kijken naar de meest onverwachte documenten uit de
archiefcentra van de Federatie Wallonië-Brussel. Na het bezoek zal de de glyptodon ofte
leeuwenmens voor u geen mysterie meer zijn.
Ja, wij hebben het gedaan!
Voor deze tentoonstelling zijn de archivarissen op zoek gegaan naar de meest onwaarschijnlijke
stukken uit hun depots. In het Mundaneum hebben wij 6 km dozen doorzocht op zoek naar
pareltjes en archiefstukken die nooit zouden getoond worden op een serieuze expo. Papieren
groot en klein, dingetjes en brol die u in de war zullen brengen, uw lachspieren zullen
beroeren en waarvan u perplex zal staan. Na uw bezoek zal uw kijk op de wereld ongetwijfeld
overhoop gehaald zijn.
De verborgen kantjes van onze archieven
Doelstelling van de expo? De archiefcentra in een ander daglicht stellen en bewijzen dat men
er naast saaie administratieve documenten ook heel wat andere dingen kan vinden. Het
Mundaneum wil onbeschaamd uitpakken met lichtvoetigheid en humor waar we zo’n nood
aan hebben in deze moeilijke tijden.
Een exclusieve samenwerking met de private archiefcentra.
13 private archiefcentra zijn ingegaan op de vraag van het Mundaneum. Ze zijn alle op zoek
gegaan naar de meest onverwachte stukken uit hun collecties. Een greep uit de herontdekte
schatten: sandalen, een fles wijn, de “chomageopoly”, een vrijmetselaarsbord, een
theatermasker, schetsen van het Atomium, de wandelstok van Emile Vandervelde…
Een expo met voor ieder wat wils en misschien meer...
De persvoorstelling vindt plaats op 16 juni om 9.30 u in het Mundaneum. Afspraak op de
binnenkoer voor een “covid-friendly” ontbijt gevolgd door een bezoek aan de tentoonstelling.
Graag bevestiging van uw aanwezigheid (gaetan.santarelli@mundaneum.be)
Persfoto’s beschikbaar na aanvraag.
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