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STEEN VOOR STEEN: PRODUCTIE VAN MOZAÎEKEN IN DE LATE OUDHEID

Het onderzoek duikt in een probleem waar de studie van mozaïekkunst in het afgelopen decennium mee
worstelt: wat was de samenstelling van de workshops die ze produceerden en kunnen wij teams, of zelfs
individuele producenten, ook artistiek herkennen? De studie introduceert het idee dat individuele
producenten herkenbaar zouden kunnen zijn aan de hand van technieken en terugkerende procedures die
ze voor de productie van figuratieve voorstellingen hebben toegepast.
Het achterliggende idee is dat als bepaalde producenten herkend kunnen worden als een team dat in
verschillende plaatsen actief was - dan kunnen wij hun organisatie als een 'workshop' bestempelen.
Twee groepen van mozaïeken fungeren hier als 'case studies': de eerste is een groep uit de regio van de
Berg Nebo in Jordanië, de andere is een groep mozaïeken uit het gebied rondom Gaza. Beide gebieden
waren in de zesde eeuw welvarend en de lokale gemeenschappen hebben hun kerken en synagogen met
grootschalige figuratieve mozaïeken laten versieren.
De uitkomst van het onderzoek is dat individuele producenten wel degelijk herkend kunnen worden, maar
in geen enkel geval kan één team herkend worden. De conclusie is dat, tenminste in het geval van de casestudies, de producenten niet verbonden waren aan elkaar als een permanente 'workshop' maar 'ad-hoc'
teams van kunstenaars vormden die telkens eenmalig met elkaar hebben gewerkt. Dit is een totaal nieuwe
inzicht in de vraag rondom productie van mozaïeken in de Oudheid.
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