
“De zotheid is noodzakelijk voor de vriendschap”                                                   
(Maaike Boerdam)  

  CIRCUS  HUMANUS 

              Als de zotskap spreekt …    

11.09 – 25.09.2022 

Het menselijk masker als tweesnijdend zwaard. De maskerade als een rebelse mentale bevrijding, waarbij de spiegel 

steeds binnen handbereik blijft. Dit project verwijst naar De lof der zotheid van Erasmus, drijft de spot met de 

lichtgelovigheid van de mens, hekelt de menselijke dwaasheid. De zotskap als maatschappijkritisch houvast. Wij zijn 

allen mikpunten, fabels en carnavalskluchten voor God (Sebastian Franck in zijn 16de-eeuwse Chronica). Niets is de 

mens zó aangeboren als het vermogen om de intiemste gevoelens door gelaatsuitdrukkingen te openbaren, te veinzen, 

te verbergen. Deze presentatie staat stil bij de fenomenologische betekenis van het menselijk masker in de kunst. In een 

eigen mythologie en iconografie interpreteert de eigentijdse kunstenaar begrippen als zonde en ondeugd, liefde en dood, 

ironie en burleske, wellust en losbandigheid … moraliserende vingerwijzigingen die het verwrongen karakter van 

menselijke verhoudingen illustreren. Circus Humanus leidt ons binnen in een wereld van het magische en mysterieuze, 

het vreemde en bizarre, het excentrieke en groteske, het mythische en imaginaire: hef feest van de omgekeerde wereld.  

 

                                                                                                                                                                                                             

Het idCollectief Kunstforum Hamme vzw                                                       

nodigt u van harte uit op de vernissage                                          

van de tentoonstelling Circus Humanus                                      

op zaterdag 10 september 2022 om 16 uur                                                                                  

in het Kunstkot, Slangstraat 18 te 9220 Hamme 

▪ Inleidend woord door Freddy Huylenbroeck 

▪ Opening door Jan De Graef, schepen van erfgoed 

▪ Muzikaal intermezzo door Jorge Bohyn, accordeon 

 

Een gangbare betekenis van het masker is ‘een nepgezicht                                             

dat het echte verbergt met het doel zich te vermommen’.    
  (Michel Revelard – uit: Masques du monde, 2000) 

 

Een project dat woord en beeld verbindt in een unieke reflectie op 

de dubbele moraal en de veelal verborgen symboliek van de 

menselijke maskerade. Ook vandaag spreekt het aloude begrip 

zonde en ondeugd nog steeds tot ieders verbeelding. 

 

De tentoonstelling op diverse locaties in het centrum                                

van de gemeente is vrij toegankelijk                                                                 

op zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 uur                                                    

of na afspraak.  

• Id+Center | Hoogstraat 43 – 9220 Hamme 

• B&B La Corderie | Hoogstraat 23 – 9220 Hamme 

• Inkomhal gemeentehuis | Markt 1 – 9220 Hamme 

• Het Kunstkot | Slangstraat 18 – 9220 Hamme 

• Herenhuis Vermeire-Lagae | Slangstraat 53 – 9220 Hamme 

• Heemkring De Meesterwoning | Hospitaalstraat 26 – 9220 Hamme 

De sculptuur De nar van Michel Janssens in de Kerkstraat                   

vormt het uitgangspunt en bindweefsel van dit project. 

Informatie en reservatie: 0476/28 31 94. 

Glas-in-lood | Mon Thomas & De Kemphaan | gemeentehuis Hamme, zaal De Schelde 



     

 

 

 

 

 

 

 

  

© Christine Morren | Koekenheer | olieverf op paneel   

 

beeldend 

Herman Claus | Hilde Goossens | Patrik Rogiers | Theo De Wilde | Viviane Moortgat |                                                     

Luc Verbist | Ben Kockelkoren | Wilfried Holvoet | Rudy Mettepenningen | And Maris |                                            

François De Geest | Aloïs De Beule | Willy Van Eeckhout | André Van Schuylenbergh |                                                  

Nicole Roggeman | Jef Paepen | Christine Morren | Paul Van Hoorick | Fred Bervoets |                                                         

René Tilley | Jef De Boeck | Jiří Anderle | Karel Demel | James Janiček | Maurits Tilley |                                                   

Jan Van den Driessche | Daniela Havličková | Vladimir Suchánek | Maurice De Clercq |                                                   

Veerle Rooms | Reinhoud | James Ensor | Fotoclub Moedoka | ex libris & Graphia vzw |            

Michel Janssens | Lut D’Hondt | Katrien Everaert | Linde Fobe | Pétra Vanwichelen 

dichtend 

 Etienne Colman | Staf De Wilde | Christina Guirlande | Freddy Huylenbroeck | Patrick Auwelaert |  

 Cecile Van Camp | Norbert De Beule | Lisette Waterschoot | Jo Gisekin | Hilde De Paepe  

    

Nevenactiviteiten 

Op de koffie met … Poëzie met kruimels !                                                                                                                                 
Aan een rijkgevulde ontbijttafel nemen wij u op sleeptouw richting de wondere, geestrijke wereld van de maskerade 

waar smart en smacht, een traan en een lach, de ironie en de vloek op een hart strelende wijze om voorrang vechten. 

Onze dichters geven een inkijk in hun pennenvruchten.  

Royaal ontbijtbuffet | 11 september om 9 uur in het koetshuis van de B&B La Corderie     

Deelnameprijs: € 30/pp | reservatie is verplicht | aantal is beperkt tot 28 personen. 

Dichtbundel & tentoonstellingscatalogus ‘Circus Humanus’     
 Essay en een selectie van dertig gedichten op het tentoonstellingsthema in combinatie met foto’s en beschrijving van 

de geëxposeerde kunstwerken. 

Bibliofiele oplage van 100 stuks | Voorintekenprijs bedraagt € 10 (tot en met de presentatie tijdens                  

het ontbijtbuffet). Nadien kost de bundel € 15. | Rekeningnummer BE76 0682 2523 1195 |                       

Workshop voor creatieve durvers & genieters       
 Laat u onderdompelen in de magische wereld van het masker en de kunst. Geënt op de conterfeytsels van de oude 

meesters staat creatief experimenteren op een speelse wijze centraal, ongeacht leeftijd, handigheid of kunde. 

Zelfinterpretatie en expressie zijn de codewoorden in de plastische excursie naar de kunstenaar in zich. Grootouder en 

kleinkind samen onderweg. Een charmante gedachte die in de zoektocht naar identiteit volledig in dit thema aansluit.  

  Zondag 18 september | groep I van 9.30u. tot 12u. | Groep II van 13.30u. tot 16u. | maak uw keuze 

  Deelnameprijs: volwassene € 25, kind € 12 | locatie: Het Kunstkot | Reservatie: 0471 37 92 59 

PROGRAMMA 

• Etnische maskers 

• Dodenmaskers 

• Carnavalsaffiches  

• Documenten, knipsels & objecten 

• Workshop voor creatievelingen 

• Gulden boekverluchtingen 

• Ex libris 

• Fotowerken 

• Poëzie 

• Moderne en eigentijdse kunst            

onder het motto: Waan & Zin 

 



   

   

  

  


