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Maldekstra alo – Teretaĝo
Galerio 1 – Omaĝo al la kreintoj kaj
donacintoj
Wlgrin de Taillefer kaj Gabriel de
Mourcin, arkeologoj, planis, ekde 1828,
la kreadon de grava muzeo. Tiu ĉi tre
regule riĉiĝis per donacoj kaj
testamentaĵoj en la arta kaj arkeologia
fakoj. Inter la rimarkindaĵoj: ciborio (12a
jarcento), Virgulino el emajlo (14a), la
vitralo de Saint-Silain (15a), antikvaj
vazoj el la fama kolekto Campana,
objektoj el antaŭkolumba Ameriko,
verkoj de nuntempaj artistoj. Kaj poste,
firstornamaĵoj, oleopotoj el ceramiko,
baptofontoj, kofroj el fero kaj giso
atestas kompetentecon en Perigordo
de la 15a ĝis la 19a jarcento.
Unua etaĝo
Galerioj 2, 3 kaj 4 – Prahistorio: 4a
plej grava kolekto el Francio
Riĉa je ĉirkaŭ 18 500 objektoj, tiu
kolekto, kiu estis arigita kiel la unua en
Perigordo, estas nun rigardata kiel la
4a plej grava el Francio, post tiuj de la
muzeoj de Saint-Germain-en-Laye, de
Les Eyzies (kolekto, kies komplemento
ĝi estas) kaj de Nemours.
En tiuj galerioj, oni atribuis prioritaton al
alloga, pedagogie efika kaj didaktika
prezento de la plej rimarkindaj pecoj.
Iloj, artobjektoj kaj fosiliaj homoj estas
ekspoziciitaj laŭ siaj originaj situo kaj
epoko cele ilustri la fundamentajn
gvidopunktojn de la unuaj momentoj de
la homa aventuro.
Galerio 2
Antaŭĉambro enkondukas en la
Paleolitikan mondon kaj prezentas
« familio-foton » pri niaj prauloj far
Elisabeth Daynes, skulptistino faka pri
prahistoria elvoko. Fronte al tiu bildo,
vitroŝranko montras la unuajn
eksperimentadojn pri silikotajlado en
1960-70 en Francio.

Galerio 3 – La Neandertala mondo
de 450 000 ĝis 35 000 jaroj antaŭ nia
epoko
En la centra vitroŝranko aĉeŭleaj kaj
musteriaj bifacoj, trovitaj sur la korso
Tourny, fronte al la muzeo, pruvas la
ĉeeston de homoj antaŭ 400 000 jaroj
en Perigozo.
Ĉirkaŭe vitroŝrankoj rememorigas la
plej gravajn lokojn de Perigordo. Unu el
tiuj lastaj enhavas la fosilian skeleton
tiel nomatan « viro el Regourdou »,
90 000-jaraĝan, pri kiu celas internaciaj
esploroj.

prahistoriaj lokoj kaj prezentitaj apud
tiuj ĉi, oni ekspoziciis ilin ekde la 1960jaroj por rememorigi la kulturojn, al kiuj
ili apartenas. Tiel ili ebligas proksimiĝi
al la socia kaj spirita organizado de la
kulturoj de Afriko kaj Oceanio. La
vitroŝrankoj de la galerio 6, dediĉitaj al
Afriko, prezentas multegajn objektojn,
kiel Kota relikvujojn, N'Guéré maskojn,
Baoulé kaj Anyi statuetojn...
La galerio 7 prezentas gravan
panoramon de la Oceaniaj kulturoj,
aparte el Nov-Kaledonio, insuloj
Vanuatuo, Salomonoj kaj Markizoj.

Galerio 4 – La universo de Homo
Sapiens, de 35 000 ĝis 10 000 jaroj
antaŭ nia epoko
Tiu « moderna homo » disvolvas la
teknikojn pri la tajlado el siliko,
rangifero-korno kaj osto. Nadloj,
ĵetlancoj, harpunoj, fiŝhokoj
kompletigas ĝian ilaron. Dekstre, post
la enirejo, aro da vitroŝrankoj prezentas
tiun evoluon. Ĉe la centro estas
ekspoziciitaj gravuritaj kaj pentritaj
ŝtonblokoj, gravuritaj ostoj, ĉiuj originaj.
La ceteraj vitroŝrankoj estas dediĉitaj al
la plej gravaj lokoj de la departemento.
Funde, la fosilia homo tiel nomata « el
Chancelade » atestas ritajn funebrajn
morojn, kiuj ekzistis antaŭ pli ol 15 000
jaroj.

Galerio 8 – Zoologio

Galerio 5 – Kaŝitaj trezoroj
En tiu galerio estas regule prezentataj
la kaŝitaj trezoroj de la muzeo.
Teretaĝo, malsupre de la ŝtuparoj
Galerioj 6 kaj 7 – Afriko kaj Oceanio;
7a kolekto el Francio
La unuajn pecojn de tiu kolekto oni
donacis al la muzeo en la 1860-jaroj.
Raportis ilin misiistoj, ŝtatoficistoj
komisiitaj pri koloniaj aferoj,
komercistoj kaj aventuristoj, el kiuj
plimultego devenis el Perigordo.
Komence akiritaj por esti komparitaj al
la objektoj eltiritaj el prifosadoj de

Galerio 9 – Egiptio kaj Mediteraneaj
Antikvaĵoj
Donacitaj de perigordaj arkeologoj aŭ
pruntedonitaj de la Ŝtato, tiuj kolektoj
proponas objektojn rilatajn al la
funebraj ritoj en Egiptio, en Grekio kaj
en Etruskio, ekde la Antikveco ĝis la 7a
jarcento de nia erao. Mumio, funebraj
maskoj, fermoplatoj de sarkofagoj,
gravuritaj surskriboj, koptaj teksaĵoj
atestas la agmanierojn en Egiptio.
Grekaj vazoj, bronzjuveloj estis
retrovitaj en la etruskaj tomboj.
La klostro
Galerio 10 – Skulptaĵoj kaj
arkitekturaj ornamaĵoj
La ekspoziciita ŝtonobjektaro atestas la
arkitektan riĉecon en Perigordo kaj en
Perigozo de la gaŭlo-romiana epoko
ĝis la 17a jarcento, per romantika
prezentado kiel la bildo de “la antikva
ruino” reference al la malkovro de la
Roma forumo en la 18a jc.
Inter la pecoj la plej rimarkindaj
troviĝas la originaj skulptitaj ornamaĵoj
(10-12a jc) de la katedralo Saint-Front.
Grandaj skulptaĵoj de la 19a kaj 20a
jarcentoj estas aranĝitaj en la niĉoj kaj
la ĝardeno. Ekde 2002, supre de la
muroj, perkretaj « surskriboj » de
nuntempaj artistoj atestas la nunan

societon, same kiel respondon en la
tempo al gaŭlo-romianaj skribaĵoj.
Dekstra alo
Galerioj de 11 ĝis 18 – Belarto kaj
dekoraciaj artoj, 16a-21a jarcento
En tiuj galerioj estas ekspoziciitaj la plej
gravaj pecoj de la muzeo pri vidaj artoj:
pentrarto, skulptarto, meblaro kaj artaj
objektoj.
Tiel, sur la altaj cimatioj, disvolviĝas la
historio de la franca kaj eŭropa
pentrarto de la 16a jc ĝis nia epoko.
- la pentrarto pri historio kun mirindaj
verkoj kiel « La ekscizo de la
frenezŝtono » de Huys, « La batalo de
Namur » de Martin des Batailles, « La
animo ĉe la ĉielo » de Bouguereau,
« La kavaliroj de l'apokalipso » de
Leeson;
- la pejzaĝoj de Blomaert, de Manglard,
de Canaletto, de Guigou, de Daniel;
- la portretoj de la lokaj famuloj kiel
Pierre de Bourdeilles alinome
Brantôme (16a jc), de Fénelon (17a jc)
kaj ankaŭ Sem, famkonata karikaturisto
de la 20a jarcento.
La skulptarto elvokas:
- la referencon al la antikveco,
per busto de romiana imperiestro (16a
jc), kaj unu kaŭra Diano (19a jc);
- famulojn kiel Montesquieu (18a jc),
Aurélie de Tounens (19a jc), Fulbert
Dumonteil (19a-20a jc);
- la plej gravajn verkojn de Jane
Poupelet, Gilbert Privat, Etienne Hajdu
(20a jc).
Akompanante tiujn gravajn artojn kaj
kvazaŭ eltiritaj el la pentraĵoj, tiun
prezentadon kompletigas meblaroj,
fajencoj, emajloj, artaj objektoj.
Galerio 19 – Portempa ekspozicio
La muzeo aranĝas, po 4 aŭ 5 fojoj
ĉiujare, ekspoziciojn dediĉitajn al la
nuntempaj artistoj kaj al la valorigado
de siaj kolektoj partnere kun aliaj
kulturaj institucioj kaj asocioj.

Ĉe la urbokerno, grava institucio de la 19a jc, la arta kaj arkeologia Perigorda
Muzeo estas la unua muzeo kreita en Dordonjo (1835). Riĉa je 33 500 objektoj
enskribitaj en siaj inventaroj, ĝi prezentas sur 2 000 m² de daŭra ekspozicio
selekton da plej rimarkindaj aĵoj. Ĝi proponas panoramon, de Prahistorio ĝis la
nuntempa periodo pri historio de la artoj laŭ loka vidpunkto, eŭropan kaj
neeŭropan (Afriko, Oceanio): ĝi estas la ununura tia en Dordonjo. Tiuj kolektoj
estis kunigitaj danke al aĉetoj de la Urbo, donacoj de regionaj kolektintoj, Ŝtataj
pruntedonoj kaj donacoj.
Horaroj – fermo mardon kaj feriojn
De la 1a de Oktobro ĝis la 31a de Marto
Lunde, merkrede, jaŭde, vendrede: 10 h – 17 h
Sabate, dimanĉe : 13 h – 18 h
De la 1a de Aprilo ĝis la 30a de Septembro
Lunde, merkrede, ĵaŭde, vendrede: 10 h 30 – 17 h 30
Sabate, dimanĉe : 13 h – 18 h
Tarifoj
La portempajn ekspoziciojn inkluzivas la enirbileto.
Plena enirtarifo : 4,5 €
Rabatita enirtarifo (*): 2,5 €
Familia tarifo : 9 € kiom ajn nombraj estas la infanoj.
Senpage por ĉiuj gejunuloj ĝis 6-jaraĝaj kaj Perigozanoj ĝis 26-jaraĝaj.
(*) : konsentitaj rabatoj kontraŭ prezentado de pravigo ; informoj ĉe la akceptejo
de la muzeo.
Kulturaj kaj edukaj aktivecoj
Spursekvoludoj – Senpage eltiri dokumentojn ĉe la akceptejo
Ludoj pri enketoj kaj observado, cele retrovi misterajn ulojn, falsan pentraĵon,
murdiston... kaj amuziĝante malkovri la kolektojn.
La malkovrolibretoj – Senpage eltiri ilin ĉe la akceptejo.
Notlibroj por ludi, observi kaj ĉion ekscii pri portempaj ekspozicioj aŭ kolektoj.
La ĵaŭdoj en la muzeo
De Oktobro ĝis Majo, ĉiuĵaŭde de 12 h 30 ĝis 13 h – Libera eniro por ĉiuj.
Temas pri 30 minutoj por malkovri verkon.
Arta kaj arkeologia muzeo de Perigordo
22, cours Tourny – 24 000 Périgueux
05 53 06 40 70 / maap@perigueux.fr / www.amis-musees.fr
www.perigueux-maap.fr

