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Vrouwelijk schoon in het
Gallo-Romeins Museum

Het GalleRomeins Museum opent
op 17 december de expositie

"Timeless Beauty". Gentlaal staat
het schoonheidsideaal van de

vrouû in de Romeinse t'tid.

Er wordt geput uit het rijke oeuwe van

kunstrotograaf Marc Iagrange om de

expositie visuele spankracht te geven.

Het krachtige campagnebeeld met hierop

acbice Ella-June Henrard ishieral eenvoor-

beeldvan. Zijnfotograûe gaatin dialoogmet

tweeduizendjaar oude teksten van auteurs

die in de ban waren van wouwelijk schoon.

Een keur aan authentieke objecten toont

'Een efrpo oaer het
schoonheidsideaalaan
dearouwinde antieke
oudheidmét heden-
daagse releuantie"
- g e d e put e er de I g or Philti en s -

welke middeltjes en technieken de Romein-

se elitedamestoepasten om hun lichamelii
ke aantelfringskracht te vergroten.

Filmpjes met intieme getuþnissen van

hedendaagse wouwen over hun lichaams
beleving maken de e:positie acüreel.

Gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor
Phil[iens: "Het GalloRomeins Museum

sfaat voor een boeiende
uitdaging. In de volgende
üentoonstelling moet een

intigerend samenspel

ontstaan tussen archeologi¡
sche voorwetpen, teksten
uit de Romeinse tijd en he
dendaagse topfotograûe."
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Uisepuurdeschoonheid
De tentoonstelling wordt
'tisueel gedragen" door fo
to's van de in december 2015

overleden kunsdotograaf
Marclagrange. Dieis
vooralbekend omzijn
sensuele naakffotografie.
De familie van de fotograaf
stelt zijn volledþ oeuwe ter
beschikking. Gedeputeerde

Igor Philtjens: "Iagrairge
was een estheticus pur sang.

Veelvan zijn perfect
geënsceneerde foto's zijn

een ultieme belichaming
va¡r hethedendaagse
wouwelijke schoonheids
ideaal in de westerse wereld.
Hetinspireerde het
museumteam tot het maken
van een expositie over het
schoonheidsideaal van de wouw in de

antieke oudheid mét hedendaagse

relevantie: Timeless Beauty."

E:rtra dimensie metteksten en objècten

Bij de foto's van Marc l¿grange zullen

teksten te lezen e.n te beluisterenninvan
antieke auteurs die de schoonheid van de

'Romeinse 
wouw tot onderwerp hebben.

Fén van de grootste namen is dievan
Publius Ovidius Naso (43v.Chr- 17 n-Chr).

' De citaten geven prijs welke lichaamv
kerimerken een wouwin de ogenvan de

Romeinen aabtrekkelijk maakten. 7-e voe-

' gen een sfeervolverhaal toe aan de foto's'

Ook via objecten als Heine sculpturen en

vaze¡ met'afbeeldingen van wouwen komt
de bezoeker het aniieke schoonheidsideaal

op het spoor. De bezoekers komen te weten

hoe er in de Romeinse tijd werd gedacht
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over het gebmik van makeup en sieraden'

Filmpjes geven een.glimp van de

toenmalige makeup en opsmuk.

Hedendaagse relevantie
Meer dan ooit houdt het uiterliik wouwen
en ooksteedsmeermannen sterkbezig. Op

de tentoonstelling zijn filmpjes te zien van

wouweridie verüellen over het beeld dat ze

van hunlichaamhebben, hoezich datheeft
gevormd en hoe het soms ook veranderd is

doorheen detijd. Ze getuigen overzich goed

of slecht in hun vel voelen. Aar¡ bod komt
ook de mate waarin en hoe ze niet hun

uiterlijk bezig zijn.

'Tlmeless Beauty' is te zien in het
Gallo-RomeinsMuseum,
rran lTdecember2O16
totenmetSO ¡ulonz0l7.
Info: wum.galloromeinsmuseurn.be




