Het Kunsthistorisch
museum

DE AFDELING
SCHONE KUNSTEN

Het Kunsthistorisch museum is gehuisvest in een hedendaags
bouwwerk in het oude stadshart, waar het een van de mooiste
archeologische- en kunstcollecties herbergt in het gebied tussen de
Champagne en de Bourgogne. Vanaf de 19e eeuw hebben erudiete
kunstliefhebbers en genereuze schenkers een uitzonderlijke
verzameling tot stand gebracht van archeologische voorwerpen uit
de prehistorie tot de Gallo-Romeinse periode, beeldhouwwerken
van de Middeleeuwen tot de Renaissance, kunstnijverheid (zoals
messenmakerij, aardewerk, meubels), schilderijen, tekeningen en
gravures uit de 16e tot de 20e eeuw, en oude foto’s.

Een ereplaats is ingeruimd voor uit Langres afkomstige schilders
als Jean Tassel (17e eeuw), Claude Gillot (18e eeuw), Jules-Claude
Ziegler en Joseph Girault de Prangey (19e eeuw) evenals voor
Jules-René Hervé (20e eeuw). De collectie bevat ook werken van
andere grote namen uit de kunstgeschiedenis zoals Cornelis de
Heem, Gerard Seghers, Jean Le Clerc, Charles Le Brun, Nicolas de
Largillière, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Evariste Luminais
en Raoul Dufy. De ambachten worden vertegenwoordigd door
handwerkslieden die in de 18e en 19e eeuw in Langres en omgeving
hebben gewerkt en buitengewone stukken hebben nagelaten,
zoals het aardewerk van Aprey en Langres (de Faïencerie des
Auges), en de messen uit Langres en Nogent.

Musée d’Art et d’Histoire de Langres
Place du Centenaire
52200 Langres
0(03)3 25 86 86 86

Het museum is dagelijks
geopend behalve dinsdags.

ENTREEPRIJZEN VAN DE MUSEA VAN LANGRES
Vol tarief: 7.00 €
Gereduceerd tarief: 4.00 €
geldig voor jongeren van 12 tot 18 jaar, groepen van meer dan
10 personen en speciale groepen op vertoon van een bewijsstuk
Gratis: toegang voor kinderen tot 12 jaar en enkele speciale
groepen op vertoon van een bewijsstuk
Jaarkaart voor de musea van Langres: 7.00 €
Rondleidingen: entreeprijs plus 2 €
Educatieve workshop: entreeprijs plus 2 €
Rondleiding + workshop: entreeprijs plus 4 €
Voor inlichtingen over de speciale tarieven voor scholieren kunt
u terecht bij de musea.

DE ZAAL VOOR PRE- EN PROTOHISTORIE VAN HET KUNSTHISTORISCH MUSEUM.

SINT-DIEDERIKSKAPEL

DE AFDELING
ARCHEOLOGIE

DE SINTDIEDERIKSKAPEL

De archeologische collecties getuigen van het rijke erfgoed
van de stad en haar omgeving. Enkele buitengewone voorwerpen
vormen bakens op de museale route: zwaarden uit de Bronstijd,
Keltische halskettingen, het marmeren beeld van een Romeinse
keizer, een mozaïek van Bacchus, een zeldzame glazen
flacon versierd met slangen. In enkele grote vitrines zijn de
gereconstrueerde werkplaatsen te zien van een prehistorische
vuursteenhouwer, een pottenbakker uit het Neolithicum en een
wapenmaker uit de Bronstijd. Aan de Egyptische collectie is een
afzonderlijke afdeling gewijd.

Halverwege het museumtraject en geïntegreerd in de moderne
architectuur bevindt zich een Romaanse kapel waar middeleeuwse
beeldhouwwerken zijn opgesteld rond het graf van Sint-Diederik,
bisschop van Langres in de 3e eeuw. Ook zijn er enkele werken
te bewonderen uit de glansrijke periode van de Renaissance
in Langres, met name een fragment van de zanggalerij van
de kathedraal, daterend uit het midden van de 16e eeuw. Het
onbetwiste hoogtepunt van de museumcollectie is een schilderij
van José de Ribera, Jezus onder de geleerden, te zien in de
hoofdbeuk van de kapel.
In het Prentenkabinet worden afwisselend kwetsbare werken
tentoongesteld van verschillende grafische kunstenaars zoals
Jean Duvet, de beroemde 16e eeuwse etser uit Langres, Claude
Gillot, en vertegenwoordigers van de 19e eeuw zoals Jules-Claude
Ziegler, Emile Sagot et François-Antoine Pernot.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

DE GEEST
DER VERLICHTING

Denis Diderot, een van de belangrijkste denkers van de
Verlichting, werd op 5 oktober 1713 geboren in Langres. Deze
stad van kunst en geschiedenis brengt in alle toonaarden hulde
aan Diderot. Het Huis der Verlichting is het enige museum in
Frankrijk dat gewijd is aan deze filosoof en diens beroemdste
werk: de Encyclopédie. Met Diderot maakt u een ontdekkingsreis
door de eeuw der Verlichting, een periode van essentiëel belang
in de geschiedenis van ideeën, literatuur, van kunsten en
wetenschappen. Het Huis der Verlichting is ondergebracht in een
16e-eeuws stadskasteel - dat ook ruimte biedt aan educatieve
activiteiten en aan een boetiek - rondom een tuin die is aangelegd
in de 18e-eeuwse stijl.

De stroming der Verlichting, door haar grote intellectuele
turbulentie een cruciale etappe in de ideeëngeschiedenis,
heeft in de 18e eeuw haar sporen nagelaten op alle gebieden
van de kennis; zij paarde daartoe een onderzoekende instelling
aan vrijheid van gedachte, en zag het grote belang van het
uitvoeren van experimenten. Filosofen en geleerden in heel
Europa onderhielden briefwisselingen met elkaar. In boeken
en kranten werd deelgenomen aan de debatten over ideeën.
Grote expedities gingen op weg om nog onbekende gebieden
te ontdekken. De diversiteit van alles wat leeft werd onderkend
en onderzocht. Experimenten droegen bij aan de vooruitgang in
natuur- en scheikunde. De plaats van de mens in de wereld werd
heroverwogen.

PORTRET VAN DENIS DIDEROT DOOR VAN LOO

PRAKTISCHE INFORMATIE
Maison des Lumières Denis Diderot
1 Place Pierre Burelle
52200 Langres
0(03)3 25 86 86 40
DESIGN

: CÉCILE DORLÉANS

Het Maison des Lumières is dagelijks
geopend behalve maandags.
musees-langres.fr

OPENINGSTIJDEN VAN DE MUSEA VAN LANGRES
Van april tot half oktober
van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30
Van half oktober tot en met maart
van 13u30 tot 17u30

DETAIL VAN DE GRAVURE ‘DE MESSENMAKER’ UIT DE ENCYCLOPÉDIE
(OMSTREEKS 1770)

DE FILOSOOF
DENIS DIDEROT

HET AVONTUUR VAN
DE ENCYCLOPÉDIE

Diderot was weetgierig en gepassioneerd, een man met een
onbegrensde belangstelling en groot doorzettingsvermogen; hij
heeft zich dan ook met alle grote filosofische vragen van zijn
tijd bezig gehouden evenals met literatuur, theater, kunsten,
wetenschappen en techniek. Hij was geboortig uit een familie van
messenmakers, studeerde in Langres en vertrok vervolgens naar
Parijs. Hij betoonde zich niet alleen een onvermoeibaar werker
aan de Encyclopédie maar sprak ook zijn tijdgenoten aan op hun
morele, sociale en religieuze praktijken. Hij schreef toneelstukken,
brak met de conventies in zijn roman Jacques le Fataliste,
wijdde zich als eerste aan kunstkritiek en gaf de ambachten hun
adelsbrieven.

Samen met Jean Le Rond d’Alembert begint Denis Diderot in
1746 aan de redactie van de Encyclopédie waaraan hij meer dan
20 jaar van zijn leven zal wijden. Door het geheel van de daarin
verzamelde kennis en de omvang van de materiële middelen
benodigd voor het fabriceren is de Encyclopédie het belangrijkste
boekuitgave-projekt van de 18e eeuw. Het museum toont de 35
originele delen van de Encyclopédie, te zien als eerbetoon aan de
talloze medewerkers aan deze magistrale onderneming: schrijvers,
geleerden, kunstenaars en ambachtslieden. Ook vandaag nog staat
de Encyclopédie voor een van de grootste intellectuele avonturen
van ons werelddeel.

Als u meer wilt weten over de musea, hun collecties,
activiteiten, evenementen en tarieven, ga dan naar de
website: www.musees-langres.fr
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