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DONKERE KAMERS 
Over melancholie en depressie 

Van oudsher lokt de getormenteerde 
neerslachtige mens vragen uit. 
Wat is het verschil tussen een 
neerslachtig genie en de door melan
cholische temperamenten geteisterde 
waanzinnige? Wat is de invloed van 
de verschillende lichaamsvochten 
op de gemoedstoestand? Zorgde 
een teveel aan zwarte gal voor 
melancholie? Op welke wijze is de 
mens onderhevig aan de seizoenen 
en wat is de mysterieuze rol van 
de planeet Saturnus? 

Donkere kamers brengt de ver
schillende gedaantes van de eeuwen
oude melancholie in beeld, maar 
belicht ook haar hedendaagse, 
ziekelijke evenknie, de depressie. 
Het laat zien dat de zwaarmoedigheid 
niet alleen veel kunstenaars en 
onderzoekers heeft getroffen, ma.ar 
ze ook sterk heeft geïnspireerd. 
Donkere kamers wei1)t een blik 
op die artistieke fascinatie en con
fronteert ze met de psychologische 
dimensie. 

Bij de tentoonstelling verschijnt 
een gelijknamige rijk geïllustreerde 
catalogus (N/F/E, 144 p,, UitgevenJ 
Hannibal}. 
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