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Tentoonstelling/ Exposition / Exhibition: 

31/ 10/2015-29/05/2016 
Openingsuren: di-vr 9-17u 
Les horaires: ma-ve 9-17h 
Opening hours: tu-fr 9-17h 
Gesloten / Fermé / Closed: 

za-zo 13-1 7u 
sa-di 13-17h 
sa-su 13-17h 

op maandag/ le lundi / on Monday 
24, 25 & 31/12 & 1/1 

Her musoum is een realisatie vl.Ln dt~ Broeders van I,iefdp 

Maatschappdijke zetel: 
vzw Museum Dr. Guislain, Strnpstraat 119, !H)O · 

SCHAAMTE 
Wat we verbori:1,m wilkm hwdcn, wordt zichtbaar. Waarover we niet 
wfüen praten, wordt openbaar. Van taboe totverlegenhoid, van preuts
heid tot gêne, van blozen tot guil/y vleasures: de tentoonstelling 
belicht een moeiliJ'k te vatten, maar alom aanwezig gevoel: sdmamte. 
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Ze overvalt ons op de ma'St 
onverwachte momenten en 
om de meest uiteenlopende 
redomm: wanneer we ieLs 011-

gL'))l!St zeggen in het openbaar 
of door kleine of grote onvol• 
maakthoden van het lichaam. 
Maar we schamen ons evengoed 
over annoede of over psychische 
problemen. Ofwe dat nu willen 
of niet, schaamte beïnvloedt 
ons doen en laten. 
Net zoals de redenen waarom 
mensen zich whamen vcr
Sl)hil!en, varieert schaamte 
ook naargelang liet karakter 
van de persûOn, de tijd waarin 
hij leeft on do plaats waar hij 
zich bevindt, Schaamte is zowel 
een persoonlijk als een maat· 
SIJhappelijk fenomeen: elke 
mens, maar ook elke cultuur 
gaat er anders mee om. 
De tent.oonstelling Schaamte 
WJ'kRnt het terr;tîn langs meer
dere wegen: via objecten uît 
andere culturen, documenten 
uit de gowhiedenis van de psy
chiatrie of actuele getuigertisseu. 
Moderne en hed~ndaagse 
Jnmstenaars thematiseren 
liet gevoel in schilderijen, 
seulpturen, fotograilo on video. 

Rij da tent.oonst.ellîng 
verschijnt een gelijknamige, 
rijk geûlustroerde catalogus 
(N/F/E, 176 p" Uitgeverij tannoo). 
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