
De Empire periode is van oorsprong een zuiver Franse stijl die
in Parijs is ontstaan. De stijl bloeide kort maar hevig op na de Franse
Revolutie. Frankrijk kende een langzame herstelperiode, in een
roerige tijd weet Napoleon Bonaparte het tot staatshoofd van
Frankrijk te schoppen; hij wordt de eerste Keizer der Fransen. Maar
hoe had dat invloed op de levenswijze en behoeften van het volk?

De ontwikeling en stijlkenmerken
 
De Empire stijl is voornamelijk een meubel- en interieurstijl,
met een rechthoekige, strakke vormgeving een nogal streng
voorkomen heeft. Napoleon was een bewonderaar van de
Egyptische cultuur, vandaar dat in de empirestijl elementen en
patronen uit de Oud- Egyptische-en Romeinse
bouwkunst werden toegepast. Na zijn veldtocht in Egypte in
1798, nam hij vanuit Egypte veel kunst mee naar Frankrijk. In
1799 werd hij na een staatsgreep alleenheerser en in 1804
kroonde hij zichzelf tot keizer.

Er ontstonden nauwelijks nieuwe meubeltypes, doorgaans
kregen de al bestaande meubeltypen andere vormen. Enkele
meubels die in de Empire periode geliefd waren zijn de
guéridon, chaise à gondole en de trumeau  deze en meer zijn
onder andere  te bewonderen tijdens de expositie.
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Expositie Empire periode Ca. 1804 - 1815

In oktober zal de showroom van het Restauratie Center te Hilversum
zijn ingericht in de stijl van Napoleon Bonaparte!  
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OPENINGSTIJDEN EXPOSITIE HILVERSUM

Maandag:                    Gesloten 
Dinsdag:                      Gesloten 
Woensdag:                  Gesloten
Donderdag:                 11:30 - 17:00
Vrijdag:                        11:30 - 17:00 
Zaterdag:                     11:30 - 18:00  
Zondag:                       Gesloten 
 

Facebook Website

**Feestelijke opening**
Op zaterdag 30 september zal de expositie feestelijk worden geopend onder het genot van een

hapje en drankje u bent van harte welkom van 16:00 tot 19:00!

Agenda van andere events in 2017
Monumentenweekend 9  & 10 september Open atelier te Klarenbeek met een levendige
tentoonstelling over Boeren, burgers en buitenlui, toen en nu op Landgoed Klarenbeek.

Expositie de Empire periode Ca. 1804 - 1815. 1 t/m 31 oktober 

Expositie Design, het antiek van de toekomst. 14 & 15 oktober.

De duistere kant van Historische Verlichting. 23 november Organiseerd het Restauratie
Center een symposium in het atelier te Klarenbeek, 

Winterfair Garderen 30 november, 1 & 2 december en  6,7,8 & 9  december 10de editie.
Geheel in Dickensstijl zal het  Restauratie Center zich daar precenteren!                                 

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@restauratie-center.nl toe aan uw adresboek.
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