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Projectlocatie Mistelbach / Oostenrijk
„Ontdekken, zich verwonderen en uitproberen!“ Dat is het motto van het nieuwe museum voor de
geschiedenis uit de oertijd en de beginperiode, en de archeologie uit de middeleeuwen (MAMUZ) in het
Oostenrijkse Mistelbach. Op rechtstreekse wijze ervaart de bezoeker hoe het leven van de mens zich in
de loop van duizenden jaren ontwikkelde.

Bezoekers worden archeologen
Hoe zien de namen van nu er in het runenschrift uit? Hoe voelen de verschillen in de bewerking van
koper, brons en ijzer aan? Het MAMUZ is bekend om zijn zwaartepunt van experimentele archeologie
en interactieve presentatie. Historische vraagstukken worden met praktische proefopstellingen
uitgelegd, bijvoorbeeld door het oprichten van een neolithisch langhuis. De hoge kwaliteit van het
inhoudelijk werk toont aan dat het MAMUZ ook het centrum en de opleidingsplaats van het Instituut
voor de geschiedenis uit de oertijd en historische archeologie van de universiteit van Wenen is.
Vakstudenten krijgen naast lezingen ook praktische kennis aangereikt over ambachtstechnieken,
materiaalkunde en werkprocessen. Het onderzoekende uitgangspunt komt ook terug in het interactieve
karakter van de tentoonstelling. De bezoeker kan bijvoorbeeld in het onderzoekslaboratorium - dat is
uitgerust met microscopen en tijdsbalken - zelf archeoloog worden.

Over ontdekkingen en sabeltandtijgers
Bij MAMUZ gaat het om een vereniging van het Museum voor de geschiedenis van de oertijd NederOostenrijk Asparn/Zaya en het MZM Museumcentrum Mistelbach met het gezamenlijke thema „40.000
jaar mensheid“. In slot Asparn/Zaya zijn originele, historische woon- en commerciële gebouwen te
bewonderen. Een hoogtepunt vormt het zogenaamde Rijk der schatten met een schatvondst uit de
Weense Nieuwe stad die in de 14e eeuw onder de heerschappij van de Habsburgers op zijn latere
vindplaats werd gedeponeerd. In het Museum Mistelbach - het gebouw diende oorspronkelijk als
fabriek voor landbouwapparaten en -machines - worden jaarlijks wisselende tentoonstellingen
gepresenteerd. Momenteel verleent de expositie „Giganten uit de ijstijd“ een kijkje in de tijd van de
mammoeten, wolharige neushoorns en sabeltandtijgers.

Afzonderlijke vormgeving van iedere expositieruimte
Afgezien van het feit dat bij het MAMUZ vele gebouwen uit de meest uiteenlopende historische
contexten horen, heeft ook iedere expositieruimte een eigen vormgeving gekregen. Op die wijze is
bijvoorbeeld het gedeelte „Vuur in leven en dood“ volledig in roodtinten gehouden. Een dramatisch
vanaf de achterzijde verlichte wand doet denken aan een brandende, houten façade. In de ruimte „Rijk
en arm in het Heilige rijk“ domineert aan de wanden en sokkels een violettint met figuratieve,
grafische weergaven in het wit. Daarboven strekt zich een plafondkoepel uit met ruitpatroon dat ook in
violet-wit is gehouden. Door de verschillende interieurinrichtingen en kleurstellingen moest iedere
expositiezone voor wat betreft de verlichting afzonderlijk in aanmerking worden genomen.

Precieze en efficiënte verlichting
Voor de opdrachtgevers was het belangrijk dat de armaturen zelf zo min mogelijk zijn te zien. In de
ruimtes vol afwisseling die op interactie zijn gericht, diende het licht zich terug te trekken. Voor de
basisverlichting, vrij van strooilicht en met een voortreffelijke antiverblinding, zorgt de
minimalistische, vrij draaibare breedstraler Parscan. Voor de accentuering van expositiestukken,
vitrines en wantteksten koos de opdrachtgever voor de contourenspot Pollux. Het compacte en
veelzijdige lichtwerktuig creëert lichtbundels met scherpe randen. Zowel de expositiestukken als de
informatieteksten worden optisch ingekaderd en schijnen uit zichzelf op te lichten. De blik van de
toeschouwer wordt op die manier naar het wezenlijke geleid.

Gebruikte armaturen
Parscan

Parscan
Armaturen voor spanningsrails
Het elegante en universele spotsysteem voor musea en shops
Pollux

Pollux
Armaturen voor spanningsrails
Pollux, de compacte spot voor talloze gebruiksmogelijkheden.
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