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   Tentoonstellingszaal CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 
   van 9 januari t.e.m. 6 februari 2016

Kledij en textiel zijn doorheen de geschiedenis van de mensheid beladen met betekenissen. Veelal dragen ze kenmerken van 
identiteit. De authentieke stukken uit deze tentoonstelling - die de samenstellers bij diverse en soms verdwijnende volkeren 
uit de continenten Afrika, Oceanië, Azië en Amerika verzamelden - tonen een zeer grote variëteit, zowel in materiaalkeuze 
als qua cultureel gebruik. U ziet dagelijkse en ceremoniekledij, bedoeld voor man of vrouw, kind of volwassene. Er is geweven 
maar ook ongeweven textiel, om te dragen of als tapijt. Er zijn kledingstukken en maskers gebruikt bij initiaties of rituelen, bij 
leven of dood, … Via filmpjes wordt ook het gebruik door een aantal volkeren geïllustreerd.

Deze tentoonstelling toont voor het eerst stukken uit een unieke privéverzameling en vormt een duo met het reisboek 
Van de wereld. Filosofische reisimpressies over gebruiken, rituelen en sjamanisme in de wereld van Christian Van Kerckhove & Els 
Heyvaert (Uitgeverij Garant, Antwerpen, 2016). Dit unieke filosofische werk toont in woord en beeld hoe diverse culturen 
en levensbeschouwingen hun gebruiken, rituelen en sjamanisme beleven.

Opening op vrijdag 8 januari om 19.30 u. door mevrouw Griet Vanryckegem, schepen van cultuur. Dan volgt een korte 
introductie op wereldreizen door Frank Stappaerts en de geïllustreerde duiding van de tentoonstelling gekoppeld aan de 
boekvoorstelling door Christian Van Kerckhove. Hierna heffen we het fairtradeglas.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk van maandag tot vrijdag,  van 14 tot 18 u. en op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
Info: CC De Steiger, 056 51 58 91, info@ccdesteiger.be, www.ccdesteiger.be

Foto voorkant: Baining Masker (masker in tapas, boombastweefsel), Provincie New Britain, Papua Nieuw Guinea


