Een
stukje
geschi
e
deni
s
van
dit gebouw
Profiteren van het verfraaiingswerk aan de kerk
Saint-Jacques in de barok stijl, besloten de
kloosterlingen van Saint-Augustin, in 1730, gelijktijdig
aan de herbouw van hun abdij en pastorie.
Onder het toezicht van de architecten Jean-Nicolas
Jennesson en, vanaf 1745, door Emmanuel Héré, eerste
architect van koning Stanislas Leszczynski, die samen
werkten aan de restauratie van de kerk Saint-Jacques,
zoals wij die tot op heden kennen.
De entree van het Abbatial Hotel betsaat uit een dubbele
trap in een hoefijzerige vorm, bekroond door een
decoratie gesneden in bas-reliëf. De entree biedt toegang
tot een weelderige vestibule met een wenteltrap. Deze is
versierd
met
een
smeedijzeren
trapleuning
toegeschreven aan de werkplaats van Jean Lamour.
Op de begane grond bevinden een aantal kamers die in
elkaar doorlopen zonder een verbindende gang. In deze
vertrekken is naderhand een houten lambrisering
aangebracht, om de originele inrichting te beschermen.
De mooiste entrée van één van deze kamers is ingericht
met een stucwerk fries waarvan de jachttaferelen erg
lijken op de versieringen zoals in de appartementen van
de hertogen van Lotharingen in het kasteel van
Lunéville. Ook de schouw van de open haard is rijkelijk
versierd met symbolen van kerkelijke heraldiek
Het hele gebouw, tuinen en de inrichting vallen onder
monumentenzorg. In 2019 is het hele gebouw aangepast
en hersteld en omgebouwd tot kompleet ingericht
museum. Het publiek kan op ruim 1000 m² op 2
verdiepingen genieten aan alle uitgestalde kunst uit de
18de eeuw.

Op de 1st verdieping van het Abbatial Hotel
zijn de appartementen van de aristrocratie
van circa 1750 op nauwkeurige wijze
gereconstrueerd. De grote galerij bied
toegang tot twaalf luxe woonappartementen,
zoals salon, kantoor en woonkamer. In deze
vertrekken kunt u kunst uit deze periode
bewonderen.
Alle kunst en andere gebruiksvoorwerpen
zijn door de gemeente Lunéville verworven
ten behoeve van de inrichting van het
museum. Het betreft hier stukken uit de
17de, 18de en 19de eeuw. Daarnaast hebben
ook 11 particuliere verzamelaars een deel van
hun collectie ter beschikking gesteld aan het
museum. Al deze stukken hebben een groot
artistieke en culturele waarde.
De huidige museale vorm was in de 19de
eeuw minder populair dan heden ten dage.
Vlak nadat deze stijl werd losgelaten, kwam
en begon deze vorm van exposeren juist in
zwang bij onder andere de tentoonstellingen
in het Louvre, het Metropolitan museum in
New York, of bij Victoria & Albert in Londen.
Men streefde hierbij niet alleen de werken te
presenteren, maar tevens om een totaalbeeld
te creëeren en bezoekers zodoende mee terug
te nemen in de tijd. Daarnaast wordt er op
deze manier ook gelegenheid geboden aan
ambachtslieden en kunstenaars hun kennis
en kunde toe te passen.
De begane grond is ingericht voor tijdelijke
tentoonstellingen
die
het
publiek
voortdurend willen prikkellen en stimuleren
met nieuwe creatieve impulsen.
• Stanislas en zijn onderdanen
• Emilie du Châtelet
• Eerste wereldoorlog 14-18
• Een kijk op Afrika
• Thuis bij Voltaire

Animaties
Rondleidingen met een gids

Nachtelijke rondleidingen bij kaarslicht
Kostuumrondleidingen voor kinderen
Rondleidingen in gebarentaal
Workshops
Conferenties
Lezingen
Reserveringen: Maison du tourisme de Lunéville
03 83 74 06 55
Praktische informatie
Abbatial Hotel, 1 place Saint-Rémy, 54300 Lunéville

Entree: 2 euro

Openingstijden
Elke dag - behalve dinsdag van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur
Contact : Jean-Louis Janin Daviet,
Chargé de Conservation de l’Hôtel Abbatial
hotelabbatial@mairie-luneville.fr
03 83 76 48 51
Website : www.luneville.fr
Facebook et Instagram de la Ville : Lunéville et vous
Facebook de l’Hôtel Abbatial : Espace Muséal de l’Hôtel Abbatial. Lunéville
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Museum Ruimte

Blijvende en tijdelijke tentoonstellingen

Museum Ruimte

