Stonehenge komt naar Tongeren
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Gallo-Romeim Museum toont nieuwste
inzichten rond prehistorisch monument

dus "De owrgang naar de stad

'llmoloss

project voor provinciale instellingen die naar een andere overheid
gaan. Het belangrijkste is dst de
bezoeker geen lastondervindt van
die transitie. Ofik nu de eindver-
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Stonehenge. Het klinkt als een
klok. Velen kunnen zich meleen

die k¡ing van megalieten in de
Zuid-Engelse vlakte van Salisbury voorde gffit halen. 'Het Lourdes van de prehistôrie', betitêlde
de Linburgse auteur Herman
Clerinx het meest beroemde megalitische monument op åarde in
zijn recent ver*heneo boek 'Een
paleis voor de dodeD'. Dat tol de
verbeelding sprekende Stonehenge wordt het thema van de volgende tijdelijke tentoonstelling in het
Gallo-Romeins Museum (GRM)
van Tongeren,
"Ook al omdat er de afgelopen
vijftien jaar veel wetenschappelijk
onderzoek is gedaan naar Stonehenge". zegt gedeputeerde lgo¡
Philtjens "Die nieuwe inzichten
willen we pmenleren. De stenen
kunnen we uitemard niel verplaatsen, maar we gam wel hel
ve¡haal vertellen mel foto. film en
multimedia. We gaan ook recorrslructies tonen hoe het monumenl
eruitzag in zijn hoogdagen. En we

gaan bruiklenen afsluiten om ob-

jecten te tonen uit het dagelijkse
leven van de bronstüdmenæn die
het monumenl oplrokken."
De opening is voorzien in het najaar van 2018. Voorde ontwikkeling ervan gaât het CRM in zee
met de Oostenrijkse te¡toonstellingenbouwer Museumspartner.
Dat b€d¡ijfwerkte ook almeeaan
ee¡ van de meest sucresrijke

Tongeren verloopt voorbeeldigen
constructief ", z€gl Philtjens "Dit
museum was dan ook e€n piloot-

antwoord€lijke ben, drn wel de
schepen ofde burgemeester, da¿r
heeft de museumbezoeker geen

de verantwoordeläkheid doorgeven aan de slad To¡geren. Mââr
nu nog niet. Go€de tertoonsþllingen zoalsdie van het Gallo-Romeins Musum vallen niet uit de
luchl. Dat vraagt voorbereiding,
En dus tijd,"

Büdgol op nlu8au
Niet onbelargdjk, de

centen.

pmductìes of lCï-ondersteuning... Ook die kosten zijn mee

ling voorbereiden. Tot hel laalsle
moment zal de provincie hard
werken ædal het museum. z!¡'n

gelden ook terugkomen", zegt
Philrjens "Het Limburgs cultuurlandschap meg niet in een zwart

la-

gåt vallen omdat de provincie niet
langer bevoegd is in 2018. Voor
het Gallo-Romeins Mu*um het¡

llle€ilraardezoeters
Tol slot, 'Timeless Beauty',

team en de vele bezoekem geen

delen daarvan ondervinden. Pas
aan heteind van 20l7zal Limburg

verrekend. Sterker, het museum

de
expo over schoonheid in de Oudheid en nu, werd gisteren afgeslo-

ten. Met ¿10.000 bezoekers werd
het qua bezoekersaantal geen ab'Sagalæsos'.
'Gladiatoren'of 'Vikhgen . Toch
is Philtjens levreden. "Deze tentoonstelling had niet de intentie
om baoekencijfem van vorige
fentoonslellin gen te evenaren. We
wilden vemieuwen,een oieuw publiek a¿nborcn. Dat is gelukl- we
hadden veel meerwaardezoekers.
in het biizonder Lunst-en fotografìelie{hebbers Bovendien waren
de reacties lovend. Het GRM
hæft bewezen dat het een eigentüds museuû is 40-000 bsoekers
is en blijft veel voor een tentoonstelling."

soluul suæ6 als

themamusea van Stonehenge als-

ook het Oostenrijkse Mamuzmusum, dat nù een kleine Stonehenge-expo heeft. meewerken.
"Maar het wordt een nieuwe ten-

loonstel¡ing", ben¿drukl Philtjens "Nadien zâl de Tongerse
Stonehenge-expo reÞen naar de
verenigde Ståten."
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om het op niveau te houden. Dat
is 4 miljæn euro. Tongeren zal in
2018 dan ook 4 miljoen euro krijgen via het Gemeentefonds voor
het Gallo-Romeins Museum."
Daarin zit ook rvat de provincie
tot nu dæd aan backofTice voor
het museum. Zoals audiovisuele

zal voorsommige van diediensten
blijven beroep doen op de provincie, maar zal dan daarvoor belalen.

ook al dal Britse wetenschapperc

is het GRM vanaf I januari 2018 niet langerpmvhciaal,
maarwordl hel stedelijk. Tonges

ben we laten becüfereD wal eeû

wrkingsjaar tegenwoordig kost

boodschap aal. Daamm ook d¿t
we nu al de volçnde tentoonstel-
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"Van de I 3,5 miljoen eum provinciale cultuurgelden die overçheveld zijn naarVlaande¡en, hebben
we kunnen onderhandelen dat die

GRM-lenroonstellingen uit
20lzt20l5:'Yikingen'.
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lluseumd¡racteu gaìt Distelnans, gedeputceña
anbaggadgur Hdyashl, Foro
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