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Koninkrijken van de 
zee. Archipel, een van de 
hoofdtentoonstellingen 
van het festival EuropaliA 
indonesia 2017 in La Boverie

Van 25 oktober 2017 tot 21 januari 2018 
verwelkomt La Boverie in Luik het festival 
EUROPALIA INDONESIA met een grote, 
ongeziene tentoonstelling «  Koninkrijken van 
de zee. Archipel  ». Deze tentoonstelling vult 
twee andere belangrijke evenementen aan van 
het Festival EUROPALIA die plaatsvinden in 
BOZAR in Brussel: « Ancestors and Rituals » en 
« Power and other things ». 

De tentoonstelling, die is opgebouwd rond de 
nauwe band tussen Indonesië en de zee, onthult 
op meer dan 2 500 vierkante meter meer dan 
250 belangrijke werken van een te ontdekken 
geschiedenis. Met de wetenschappelijke steun 
van het Koninklijk Museum van Mariemont, 
het Musée de la Marine in Parijs, alsook andere 
Franse en Nederlandse instellingen, onthult de 
tentoonstelling exclusief nationale schatten 
waarvan sommige voor het eerst Indonesië 
verlaten dankzij uitzonderlijke leningen van het 
Nationaal Museum van Indonesië. 

Aanvullende evenementen (muziek, 
schaduwtheater, conferenties) die zijn 
geprogrammeerd in La  Boverie bieden de 
bezoekers bijkomende benaderingen. 
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Part of the Boat-Kalimantan, wood © National Museum of Indonesia
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van het neolithicum tot 
hedendaagse kunst 

Neolithische of Chinese keramiek, 
Austronesische parels of zeldzame stoffen, 
maar ook koninklijke garneringen in goud en 
monumentale boegen van boten schetsen 
het beeld van Indonesië als draaischijf 
van commerciële uitwisselingen tussen 
beschavingen waarvan de rijkdom voortkomt 
uit de handel van kruiden. Bronzen Dông Son 
of hindoe-boeddhistische beeldjes, naar het 
voorbeeld van Ganesh van Candi Banon, dat 
dateert uit de ixe eeuw, maar ook islamitische 
keramiek, tonen het beeld van de zee, of zeeën, 
als contactplaats van culturen. 

Bij de klassieke werken is er ook één 
hedendaagse kunst interventie die het 
parcours doorspekt: een majestueus werk van 
de Indonesische kunstenaar Titarubi met als 
titel ‘History Repeats Itself’.  
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Een traditionele boot 
die speciaal voor de 
tentoonstelling is 
heropgebouwd in de glazen 
annex van Rudy Ricciotti 

Exclusief voor deze tentoonstelling werd 
een traditionele Indonesische boot – een 
padewakan – gebouwd in Indonesië, dichtbij 
Makassar, gedemonteerd, getransporteerd en 
opnieuw opgetrokken in de glazen partij van het 
museum door vier Indonesische houtbewerkers 
volgens een techniek die van generatie tot 
generatie wordt doorgegeven. De boot, een 
echte monumentale installatie, weegt tussen 3 
en 4 ton en is 14 meter lang en 6 meter breed. 

In het algemeen zijn boten een fundamenteel 
element in de geschiedenis van de 
Austronesische bevolking die, gericht op de 
zee, niet alleen boten heeft leren maken in 
functie van hun behoeften maar ook van de zee. 
In tegenstelling tot westerse boten worden ze 
gemaakt door te beginnen met de beplanking. 
De zijspanten die hun skelet vormen worden 
vervolgens ingebouwd om zo het geheel te 
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versterken. Het zijn koorden die de beplanking 
vastmaken en voor een verticale druk zorgen 
om een effect van laterale afschuifkracht te 
vermijden, onder andere met boten die met 
verloop van tijd steeds groter worden, terwijl het 
gebruik van houten pinnen als aanvulling van 
koorden langzaam meer ingang vond. Daarom 
wordt geen enkel metalen element gebruikt in 
de bouw van de romp. Deze techniek geeft de 
schepen een grote souplesse en sterkte, zelfs in 
een wilde zee. 

De scheepstuigen zijn bekend door oude 
afbeeldingen zoals de bas-reliëfs van Borobudur 
(9e eeuw), alsook tekeningen en maquettes die 
in de 19e eeuw werden gerealiseerd door de 
admiraal Pâris.

See this video on our Facebook Page : La Boverie
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De Archipel, een plaats 
van samenstromen en 
samenkomen 

Deze nieuwe contacten, die samenkomen, 
zich met elkaar vermengen en worden 
geherinterpreteerd door rijke en complexe 
maatschappijen, hebben verschillende werel-
den voortgebracht die de relatie met de zee 
hebben bepaald en bewerkt. 

Indonesië, dat in het hart van Azië ligt, « ten 
zuiden van China, ten oosten van Indië », en 
haar 17 000 eilanden strekt zich uit over een 
oppervlakte die overeenkomt met die van de 
Europese Unie. In de Indonesische archipel, 
op het kruispunt van de Stille Zuidzee, de 
zee van China en de Indische Oceaan, staat 
samenstromen en samenkomen centraal. 
Sinds jaar en dag is dit een van de belangrijke 
knooppunten van de wereldhandel. Hier 
meerden de Austronesische schepen aan, 
de Arabische dhows, de Chinese jonken, 
de Iberische karvelen en de zeilschepen 
van de Oost-Indische Compagnie, voor de 
containerschepen en olietankers van vandaag.

Het verhaal van deze archipel is er een van   
vele banden en connecties, waar het nabije 
en het verre met elkaar in aanraking komen, 
tegen elkaar worden uitgespeeld door een 
alomtegenwoordige maritieme wereld. De 
zee verenigt meer dan ze scheidt en de 
moessonwinden maakten van dit knooppunt 
een verplichte halte voor buitenlandse kooplui, 
gelovigen en diplomaten. Hun aanwezigheid liet 
sporen na in de  mythen,  monumenten,  kunst  
en  tradities van het hedendaagse Indonesië. 

China

India

Indian Ocean

North
Pacific Ocean

Australia

Necklace, 9th-10th centuries, gold © National Museum of Indonesia Jarre en grès rhénan (17e-18e s.) avec bouchon en bois d’origine Toba Batak  

© Musée royal de Mariemont, Morlanwelz 
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Indonesië, vele werelden 
met een nauwe band met de 
zee die hen samenbrengt

De zee, die alomtegenwoordig is, zet de eerste 
Austronesiche migranten ertoe aan zich te 
vestigen in de Soenda eilanden. Men merkt al 
een grote beheersing van de navigatie in deze 
regio van de wereld. Contacten met de cultuur 
van Dông Son (Vietnam) laten zich later gelden. 

 

De voornaamste eilanden, Java en Sumatra, 
worden geleidelijk aan het centrum van een 
handel die het Indische subcontinent, het 
Aziatische continent, China en vervolgens vanaf 
de VIIIe eeuw, de Arabische- moslimwereld 
verbindt. De Xe eeuw wordt een tijdperk 
van globalisatie, door de omvang van het 
commerciële netwerk dat zich ontknoopt in 
de Indische Oceaan. De Indonesische zee-
engtes blijken noodzakelijke passages te zijn. 
De zeilboten profiteren van de moessons en 
N-O winden (winter) en Z-O (zomer) om hun 
trajecten uit te voeren. Er zijn voortdurend 
uitwisselingen, de scheepsruimen zijn altijd vol 
handelswaren. De eerste handel is die in de 
kamferboom van Barus, een fenomenale boom 
waarvan de oliën al gebruikt werden vanaf 
de oudheid, inclusief in de Romeinse wereld. 
Kostbare stenen, die aanwezig zijn in de bergen 
van Sumatra, maar ook Java, zijn ook zeer 
gegeerd. In ruil worden afgewerkte producten 
geïmporteerd: glazen uit Syrië en Irak, keramiek 
en grès uit China of ook nog stoffen uit India 
en Sri Lanka. Maar de periode tussen de twee 
winden is een dode tijd voor de zeelui. De grote 
Soenda eilanden bieden dan de perfecte plek 
om de waren op te slaan. Zeemachten, die 
profiteren van deze centrale ligging, worden 
opgericht en nemen de vorm aan van allianties 
van steden die worden geleid onder de scepter 
van een krachtige stadstaat, zoals Palembang, 
de hoofdstad van het koninkrijk van Sriwijaya. 

De zee is een vector voor commerciële maar 
ook culturele uitwisseling. In de Ve en VIe 
eeuw begint een periode van Indianisatie, 
een cultureel proces van wederkerigheid, 
waardoor Zuid-Oost Azië, zowel het eiland als 
het continent, en Indië het schrift, soms ook 
de taal en religie uitwisselen en transformeren. 
In Indonesië zijn de eerste zones van contact 
die van de kusten. Hindoeïsme verspreidt zich 
en krijgt geleidelijk aan concurrentie door de 
komst van het boeddhisme. De commerciële 
contacten met de moslimbeschaving zorgen 
voor een penetratie van het islamitische 
geloof en de Arabische cultuur in de archipel.  
In de XIVe eeuw zijn er steeds meer sultans, 
vooral in de kunstgebieden. Het binnenland, 
voornamelijk gericht op rijstbouw, blijft in het 
algemeen ondoordringbaar door bewegingen 
die de kusten aandoen. In de XVIe eeuw zijn 
het Europeanen die de Indonesische wereld 
infiltreren. Portugezen, en daarna Nederlanders 
brengen hun cultuur mee, zowel geschreven als 
religieus, maar ook politiek. 

De zee, die zowel vooruitgang als conflicten 
brengt, maar ook natuurlijke hulpbronnen en 
natuurrampen, is onlosmakelijk verbonden met 
Indonesië en staat dan ook centraal in deze 
tentoonstelling. 
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volledig programma 
van activiteiten rond de 
tentoonstelling

Vertel me over Indonesië, stage 
voor kinderen van 8-12 jaar

30/10/17 > 3/11/17

Rond de tentoonstelling vertrekken kinderen 
op ontdekking naar de geschiedenis van 
de grootste archipel ter wereld. Net zoals 
ontdekkingsreizigers van het einde van de 
wereld, doorlopen ze de tentoonstelling en 
haar schatten. Om zich onder te dompelen in 
het universum van de Indonesische archipel, 
openen plastische en ludieke activiteiten de 
weg naar het begrip van een nieuwe cultuur. 

Concert-lezing van Thérèse 
Malengreau

1/11/17 - 17h

Tijdens dit concert- lezing door Thérèse 
Malengreau kan u de wederzijdse invloed 
ontdekken van Indonesische en westerse 
muziek aan de hand van Debussy en zijn 
ontdekking van de gamelan in Java tijdens 
de Wereldtentoonstelling van 1889 en 1900 
door ook te luisteren naar andere Europese 
componisten die reisden naar Indonesië en de 
omgeving of zich vestigden in de kolonies van 
die tijd.   

Créamusée bateau de papier

5/11/17 - 14h > 17h

Bouw je eigen boot in origami, van het meest 
eenvoudige tot het meest complexe. Voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar, in familie..

Wayang Kulit, Théâtre d'ombres

7/11/17 - 18h30

Wayang (‘schaduw’ in het Javaans) verwijst naar 
het schaduwtheater in Indonesië. Er bestaan 
verschillende soorten van maar de wayang 
kulit is het meest bekend in heel de wereld. Het 
wordt gespeeld achter een verlicht scherm, met 
poppen in buffelhuid die worden bewogen met 
handvaten in hoorn, hout of bamboe. 

Dag voor leerkrachten

8/11/17h - 14h

Bezoek aan de tentoonstelling en voorstelling 
van verschillende activiteiten voor 
schoolgroepen. 
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Conferentie - 'Les ors d'Archipels' 
door Catherine Noppe, 
Conservatrice van het Koninklijk 
Museum van Mariemont 

16/11/17 - 18h30

Munstukken, recipiënten, juwelen van prinsen 
en nobelen of giften aan godenbeeldjes, kris 
en andere symbolen van macht, diademen van 
danseressen, … goud keert steeds terug in de 
geschiedenis van de archipel en de tradities 
van haar meeste socioculturele groepen. Een 
conferentie die wordt geïllustreerd door een 
aantal sleutelwerken die worden voorgesteld 
op de tentoonstellingen van het festival 
Europalia Indonesia, alsook door stukken die 
worden bewaard in het Koninklijk Museum van 
Mariemont.

Conferentie - 'L'Indonésie au-
jourd'hui: politieke vragen en in-
ternationale kwesties' door Bruno 
Hellendorff, Coördinator van het 
programma 'Paix et Sécurité en 
Asie-Pacifique'

23/11/17 - 18h30

Indonesië, de derde reus in Azië na China en 
India, is de grootste archipel ter wereld maar 
tegelijk een miskende opkomende kracht. Haar 
territorium is altijd al een draaischijf geweest 
voor wereldhandel; een kruispunt van ideeën en 
culturen. Het land is traditioneel een tolerante 
democratie, een motor van de Association des 
Nations d’Asie du Sud-est (ASEAN) en land 
van mogelijkheden, maar staat tegenwoordig 
ook voor immense uitdagingen (radicalisme, 
gebrekkige infrastructuur, ongelijkheid, enz.).

Wayang Hip Hop

9/12/17 - 18h30

Wayang Hip Hop is, zoals haar naam al 
aangeeft, een onmogelijke combinatie van twee 
culturen die op het eerste zicht niets met elkaar 
te maken hebben: de oude traditie van de 
Javaanse wayang kulit (schaduwtheater) en de 
hip hop van verstedelijkte en geglobaliseerde 
jongeren. Met gedurfde humor past Wayang 
Hip Hop oude verhalen en Javaanse wijsheid 
aan om problemen aan te kaarten in de huidige 
maatschappij.  Zo bekritiseren de zangers, 
gekleed in half traditionele kostuums, een 
drugsgewoonte van een van hun marionetten. 
Wayang Hip Hop, dat zo duizendjarige 
gewoontes verbreekt van de wayang kulit, is 
er niettemin in geslaagd om de interesse van 
een hele generatie jongeren op te wekken voor 
deze kunstvorm. 

Conferentie – 'Il était une fois 
Borobudur' door Alexis Sonet, 
Attaché spécifique – section 
Japon/Asie du Sud-Est – Koninklijk 
Museum van Mariemont

14/12/17 - 18h30

Sinds haar herontdekking in 1814 heeft het 
monument van Borobudur zowel reizigers als 
wetenschappers gefascineerd. Deze presentatie 
stelt u voor om een tour te maken door dit 
monument dat beladen is met geschiedenis en 
symbolen, een soort rondzwerving aan de hand 
van haar algemene context, haar herontdekking 
door Sir Raffles, haar heropbouw en uiteraard 
ook de talrijke interpretaties om u de sleutels te 
geven van het begrip van de site maar eveneens 
van haar culturele en historische context. 
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Batikken workshop (30 min)

van 16/12/2017 tot 23/12/2017 tijdens de 
openingsuren van het museum.

Het batikken (afdruk techniek van stoffen 
verkregen met hete was), erkend in 2009 
door UNESCO als Immaterieel Erfgoed van de 
Mensheid, wordt geëerd op de vooravond van 
de eindejaarsfeesten. De bezoekers gaan hun 
eigen ontwerpen kunnen creëren door warm 
was aan te brengen op een katoenen stof die 
vervolgens meerdere kleurschalen ondergaat. 
Dit alles onder toezicht van twee leden van het 
textiel museum in Jakarta.

Nocturne

21/12/17 - 18 > 22h

Nocturne met geleid bezoek van de 
tentoonstelling

Rencontre de voyageurs door 
Emmanuel Pequeux, librairie Toutes 
Directions 

4/01/17 - 18h30

Reizen is ook het delen van kennis met mensen 
die voor ons de duizend en één horizonten 
hebben ontdekt van een stad, regio, land, 
continent. De Indonesische archipel, het land 
van eilanden waar de zee verdeelt maar ook 
mensen samenbrengt, is ook een mozaïek van 
invloeden die reizigers kunnen ontdekken met 
evenveel diversiteit als er manieren zijn om te 
reizen en een cultuur en mensen te ontdekken. 

Tijdens deze avond gaan we op ontmoeting met 
die reizigers en delen we hun reisverhalen en de 
vele manieren om Indonesië te ontdekken.  

Conferentie – Les navires de Haute-
Mer de l'ancienne Indonésie : leur rôle 
au sein des réseaux marchands asia-
tiques door Pierre-Yves Manguin, 
Directeur d'études émérite de l'Ecole 
française d'Extrême-orient

11/01/17 - 18h30

Tot een paar jaar geleden onderschatten 
historici het talent van de zeelui van de 
volkeren van de Indonesische archipel zonder 
hen een belangrijke rol toe te kennen in de 
wereldgeschiedenis.  Door de belangrijke 
vooruitgang van de zee archeologie in de 
regio konden historici en archeologen de rol 
herbepalen van zeevolkeren in de regio: we 
weten tegenwoordig dat ze sinds meer dan 
tweeduizend jaar schepen van grote omvang 
hebben gebouwd die de Chinese zee tot de 
Indische oceaan hebben bevaren onder leiding 
van lokaal ondernemers en dus een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de handelsnetwerken 
van heel Azië.  

Nocturne

18/01/18 - 18 > 22h

Nocturne met geleid bezoek voor de finissage 
van de tentoonstelling
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DATA 
25/10/17 > 21/01/18

PLAATS 
Parc de La Boverie, 3 – 4000 Liège

HORAIRE
DIN - ZON 10:00 - 18:00

Gesloten Maandag & 25.12, 1.1

TARIEF
12,00 €  Volwassenen 

9,00 €  Groepen - senioren - 14>25 jaar

5,00 €  School groeppen

1,25 €  Article 27

Ingesloten:  Expo “Danses en Indonésie - Magnum 
Photos : Henri Cartier-Bresson, George Rodger, 
Burt Glinn” 
Grand Curtius - 9.11.17 > 14.01.18

GELEID BEZOEK
Elke zondag worden er geleide bezoeken 
georganiseerd door Art&Fact 

Duur : +/- 1 u 

Tarief : 15€ (ticket + bezoek)

Reservaties : +32 4 366 56 04 / art-et-fact@misc.
ulg.ac.be 

GELEID BEZOEK VOOR GROEPEN
vvv-kantoor : +32 4 221 93 03

SCHOOL GROEPPEN
Service Animations des Musées : 

+32 4 221 68 32-37 

animationsdesmusees@liege.be

CONTACT
+32 (0)4 238 55 01 - info@laboverie.com

www.laboverie.com

PERSCONTACT
CaracasCOM - www.caracascom.com

info@caracascom.com 

+32 (0)2 560 21 22 - +32 (0)495 22 07 92

praktische informatie 
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