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De tentoonstelling Nubië - Land van de Zwarte 
Farao’s biedt een overzicht van het fascinerende 
Nubië tussen 2400 v. Chr. tot circa 350 na Chr. 
De vondsten, die afkomstig zijn uit de Nubische 
collectie van het Museum of Fine Arts, Boston, geven 
samen een beeld van de rijke cultuur van dit deel in 
Afrika. Hoewel minder bekend doen de voorwerpen 
zeker niet onder voor die van Egypte.

Inspiratiebron voor het ontwerp zijn de zwarte 
piramides en de wijze waarop die aftekenen in het 
woestijnlandschap: een van de eerste ontdekkers, 
een Italiaan, blies met behulp van springstof de 
toppen van piramides op zoek naar goud. De grote 
zwarte volumes bieden plaats aan klimaatvitrines 
waarin objecten geclusterd zijn. Met behulp van een 
fijnmazig verlichtingssysteem is de collectie gede-
tailleerd uitgelicht.

De ruimte is in drieën gedeeld met behulp van tapijt 
en biedt daarmee ruimte aan de drie thema’s die ver-
wijzen naar de hoofdsteden in verschillende perio-
des. De 3 uitlopers van het tapijt  worden beëindigd 
door een projectiewand met een geanimeerde com-
pilatie van originele opgravingsfoto’s uit de collectie. 
Binnen het eerste thema, Napata, is met behulp van 
skeletten een verwijzing gemaakt naar de massagra-
ven die zijn gevonden bij begraafplaatsen.  
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De plattegrond van Napata met zijn dwaal-stuctuur, vormt de 
inspiratie voor de positionering van meubels zoals te zie is op het 
vlekkenplan uit het schetsontwerp.

De eerste schets is geïnspireerd op de piramides uit de vroege 
opgravingsfoto’s.  


