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Napoleon, de mythe voorbij: 3000 m² die de vele facetten van
deze belangrijke historische figuur laten zien die, 200 jaar na zijn
dood, nog steeds ons dagelijks leven beïnvloedt. Te zien in het
station van Luik-Guillemins, van 3 april 2021 tot 9 januari 2022.
Napoleon - de mythe voorbij is de grootste Belgische
tentoonstelling ter gelegenheid van de tweehonderdste
verjaardag van de dood van Napoleon.
Zijn legende - die hij zelf heeft helpen opbouwen - is sinds zijn
dood aanzienlijk gegroeid en heeft meer dan 70.000 boeken en
duizend speelfilms en documentaires geïnspireerd.

Een boeiend en leerzaam bezoek
Meer dan 300 uitzonderlijke en belangrijke stukken
Drie grote originele decors: een meeslepend slagveld met een
bivak, een balzaal in de Tuilerieën die de pracht en praal van
het Hof illustreert, de werkkamer van de keizer

Situatieschetsen

Een objectieve en kritische benadering
De tentoonstelling wil de figuur van Napoleon niet verheerlijken,
maar nuanceert ook het stereotiepe beeld aan de hand
van talrijke historische studies.

Van man tot legende
De tentoonstelling geeft vanuit een hedendaags en pluralistisch
perspectief een overzicht van de belangrijkste etappes die de
populaire voorstellingen van de figuur van Napoleon hebben
gevormd.
Aan de hand van tien thema's kunnen we de man, zijn leven en
zijn werk beter begrijpen:
Een unieke persoonlijkheid: zijn levenskeuzes
De Revolutie: zijn opkomst aan de macht
Een tijdlijn
Het leven van een soldaat
De grote veldslagen en coalities
De kroning
De pracht: de man in zijn privéleven en de Empirestijl, de
artistieke stroming die hij creëerde
De mythe en de erfenis: in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek
België: een ruimte gewijd aan de Belgen die deel uitmaakten
van de entourage van Napoleon
De epiloog: de terugkeer van zijn as naar de Dôme
des Invalides en de Europeaan voor zijn tijd
Een niet te missen tentoonstelling ter gelegenheid
van tweehonderdste verjaardag van de dood van Napoleon!
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