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Tentoonstellingscurator :

Yves Le Fur,
Curator-generaal van het erfgoed,
Directeur van de afdeling erfgoed en collecties van het musée du quai Branly-Jacques Chirac 

Perscontact : 

Arnaud Leblanc (FR) | arnaud.leblanc@citemiroir.be | +32 (0)4 232 70 66
Agence Caracas (FR - NL - DE - EN) | info@caracascom.com | +32 (0)2 560 21 22 | +32 (0)495 22 07 92

Persdossier en beeldmateriaal te downloaden op www.caracascom.com
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De tentoonstelling Masques pakt uit met een prestigieuze selectie uit de collecties van het Musée du quai Branly in Parijs. Midden in 
La Cité Miroir komen meer dan tachtig werken afkomstig uit Azië, Amerika, Afrika en Oceanië bij elkaar in een unieke setting. 

Het gezicht bedekken om een ritueel uit te voeren, te dansen, gerechtigheid te belichamen, een hiernamaals te bereiken, je te 
verbergen of al je macht tot uiting te brengen: het masker vertegenwoordigt een band met het onzichtbare en het bovennatuurlijke, 
en heeft overal en altijd een onmiskenbare aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens. 

Ontdek de unieke dialoog die de mens voerde met wat hem achtervolgt en waar hij geen controle over heeft …
Na Peking en Tokio strijkt deze tentoonstelling neer in Luik van 23 maart tot 20 juli 2019!

MASQUES (MASKERS)
COLLECTIE VAN HET MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC IN PARIJS

TARIEF
10€
Reductietarief : 7€
School : 3€
-14 jaar : 5€

RONDLEIDINGEN
Guide Art&Fact (FR - NL - DE) - 1h30
Op reservering 
+32 (0)4 230 70 50 – reservation@citemiroir.be
80 € (-26 jaar) | 95 € | 105 € (weekend)

AUDIOGIDS
2€ 

EEN PROGRAMMERING

IN DE PRAKTIJK
23.03 > 20.07.2019
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège 
04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
www.citemiroir.be

OPENINGSTIJDEN
Maandag tot vrijdag 9-18 u 
Zaterdag en zondag 10-18 u

GESLOTEN 
22/04 - 1/05 - 30/05 - 31/05 - 10/06
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D
e tentoonstelling Masques pakt uit met een prestigieuze selectie maskers uit de collecties 
van het Musée du quai Branly - Jacques Chirac. Deze verzameling uit de voormalige 
collecties van het Musée de l’Homme en het Musée national des Arts d’Afrique et 
d’Océanie bevat zowel eeuwenoude als vrij recente stukken, die aangeven dat het 

gebruik van maskers nog steeds in zwang is in traditionele samenlevingen op vier continenten.
De objecten uit Azië, Amerika, Afrika en Oceanië zijn ongelooflijk rijk aan vormelijke inventiviteit. Het 
vindingrijke gebruik van materialen en afmetingen wekt voortdurend verbazing en bewondering 
op.

De tentoonstelling wil het publiek doen kennismaken met verschillende aspecten van die 
diversiteit aan materialen en gebruiken, en meer in het algemeen laten zien hoe diverse culturen 
wereldwijd het gezicht van goden en geesten hebben vormgegeven om in contact te komen met 
de krachten van het onzichtbare.
Er zijn natuurlijk de maskers voor theatervoorstellingen en toneelstukken, maar we zien ook 
culturen waarin het gebruik van maskers een sociale en politieke realiteit inhield. Het masker 
fungeerde dan als moderator bij conflicten of speelde de rol van politie en zelfs rechter, in een 
rechtspraak die tot de dood kon leiden. Meestal kwam men via het masker in contact met moeilijk 
beheersbare krachten, woeste natuurkrachten die men moest temmen of kalmeren. Daarom 
vinden we maskers vaak terug – hoewel het geen regel is – in agrarische samenlevingen, waar 
ze het ‘ontwikkelde’ territorium afbakenden, het grondgebied van de mens in tegenstelling tot 
de vijandige non-plaatsen waar krachten raasden uit de onbeschaafde wereld van bossen en 
zeeën.
Masques schetst aan de hand van meer dan tachtig maskers een verscheidenheid aan 
gezichtsvormen die het theater van de magische en onzichtbare krachten spelen, dat zich uit via 
het menselijke gelaat – het komische en het dramatische van onze relatie met het onbekende 
en onzichtbare. 
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70.2001.17.19 b © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Sandrine 
Expilly 

Van angstaanjagende demonen in Sri Lanka tot een jonge prins met edele gelaatstrekken 
in Japan: de vormen van het masker in Azië horen bij het gecodificeerde universum 
van de dramatische kunst. Soms is het masker te zien op de drempel van gebouwen 
in Nepal of Vietnam, maar meestal wordt het op het podium gedragen en wekt het de 
vele personages van het Japanse no-spel of het Thaise khon tot leven. Die 
onveranderlijkheid van het vormelijke repertoire komt ook overeen met de verspreiding 
van het culturele model van de heldendichten Ramayana en Mahabharata, die de 
meeste toneelstukken inspireren. De zuiverende functie van het masker, die wordt 
ingeroepen in de Chinese Nuoxi-voorstellingen en Dixi-opera’s, wordt vaak in balans 
gehouden door intermezzo’s die aantonen hoe noodzakelijk het is om het komische en 
het tragische te combineren. De personages van het Kyogen of het Koreaanse 
Pyolsandae weerspiegelen die gelijktijdige aanwezigheid van lyrisch drama en komische 
poëzie.

AMERIKA: DE KUNST VAN DE PARODIE

Van de noordwestkust van de Stille Oceaan tot het hoge Noorden werkt het masker, een 
droommedium en hulpmiddel voor de sjamaan, als een katalysator. In de feestelijke context van 
de potlatch en de meer ludieke sfeer van de Mitaartut treedt het masker op om de intimiderende 
autoriteit van de sjamaan en de tussenkomst van het heilige te relativeren. In beide gevallen gaat 
het om een vermomming en helpt het masker om aan de hand van een parodie bepaalde lessen 
over te brengen, die in het hoge Noorden meestal mythisch van aard zijn.
In de gemaskerde optochten en carnavals in Midden- en Latijns-Amerika worden de mime- 
en parodiefuncties van het masker voortgezet in de Boliviaanse diablada en de maskers van 
de Tzotzil uit Chiapas. Dit concept maakt deel uit van een syncretische benadering, waarin 
Europese tradities en herinneringen aan Indiase gemaskerde festivals worden gecombineerd 
om historische gebeurtenissen of hoogtepunten uit het sociale leven cyclisch te herinterpreteren.

AZIË: DE DRAMATISCHE KUNST

71_1934_175_2726 © musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Claude Germain 
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Het Indonesische Wajang topeng legt hier de link tussen de Aziatische theatertradities en de 
gemaskerde rituelen uit Oceanië. Het geïdealiseerde naturalisme van de personages van het hof 
van Janggala contrasteert met de abstractie en stilering van de beeldhouwers uit de streek rond 
de Sepik-rivier en hun buren. Dat onderscheid benadrukt hoe divers de benaderingen zijn voor het 
vertalen van het onzichtbare. Alleen in Melanesië doet het masker zich gelden als drager voor de 
relatie met de voorouders, waarbij het uit het verborgene van het mensenhuis treedt om heimelijk 
te verschijnen in de gemeenschap. Die kortstondige inmenging in de echte wereld uit zich in 
het stoffelijke karakter van de maskers, die vaak al na één gebruik worden vernietigd, en in de 
uitbundigheid van materialen en kleuren die worden gebruikt om geesten, voorouders en andere 
natuurkrachten te belichamen.

Van de reusachtige plankmaskers van de Bwa uit de savanne van de Sahel tot de kleine maskers 
van been van de Lega uit de bossen in Centraal-Afrika: deze selectie getuigt van de buitengewone 
diversiteit van vormen in de snijkunst van maskers. 
Deze plastische expressie komt vooral voor in de westelijke en centrale gebieden van het continent, 
waar het een antwoord is op sociale, religieuze en politieke structuren. Daarbij wordt evenwicht 
bereikt door de harmonie tussen conflicterende werelden te bewaren. Als een bemiddelaar grijpt 
het masker in om de verbroken band te herstellen tussen de ongetemde wereld van het bos en 
de vermenselijkte ruimte van het dorp. Ook benadrukt het masker de overgang van de status van 
niet-ingewijde naar die van ingewijde. Tot slot bekleedt het masker een middenpositie, waar het 
menselijke en het bovennatuurlijke met elkaar in aanraking komen. Vanuit het hiernamaals heeft 
het zich geïncarneerd en verpersoonlijkt in aardse materie, waarmee het Afrikaanse masker een 
metaforische brug slaat tussen natuur en cultuur.

OCEANIË: DE KUNST VAN HET 
KORTSTONDIGE

71.1965.99.1 © musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Sandrine Expilly

AFRIKA: DE KUNST VAN DE 
BEMIDDELING

71.1965.99.1 © musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Sandrine Expilly
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Tijger masker 

Staat Guerrero
Mexico
Gevernist hout
Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Parijs
Inv. 71.1973.47.11

Maskers met dierenfiguren komen veelvuldig voor in de carnavalstradities van 
Midden-Amerika, ontstaan uit de precolumbiaanse modellen en Europese 
imitaties. Met name de processie van de tijgers is een herinnering aan de 
figuur van de jaguar, het vruchtbaarheidssymbool in de precolumbiaanse 
verbeelding. Het zoenoffer van de tijger, aan het einde van de dans, duidt op 
de overwinning van de wereld tegen de woeste natuur van het woud.

71.1973.47.11 © musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
photo Sandrine Expilly 

Antropomorf janus-masker
Ibo of Igala
Benue, Nigeria
Voor 1996
Hout, pigmenten
Voormalige collectie Barbier-Mueller
Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Parijs
Inv. 73.1996.1.80

Langs de Benue-rivier vestigt zich een cultureel continuüm dat de artistieke 
producties van de Ibo en Igala omvat. Dit grote helmmasker, uit een stuk hout 
gesneden, symboliseert de agressie van de wilde dieren uit de wildernis, en 
dan vooral de buffel. 

73.1996.1.80 b © musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
photo Sandrine Expilly

Nigeria

Twee voorbeelden van maskers

Mexico



9

D
e vroegere baden en thermen La Sauvenière in hartje Luik werden in januari 2014 
La Cité Miroir, een unieke locatie in dienst van het burgerschap, de herinnering en 
de dialoog tussen de culturen. Theater, muziek, lezingen, tijdelijke en permanente 
tentoonstellingen: het brede en gevarieerde aanbod van activiteiten maakt La Cité 

Miroir uniek. Ook diverse externe programmamakers organiseren hier hun evenementen, 
allemaal in relatie met de waarden van de vzw MNEMA, de beheerder van de locatie.

Dit monumentale pand is een bijzondere getuige van ons historisch, maatschappelijk, 
architectonisch en symbolisch erfgoed. De prachtige architectuur van het pand draagt in 
grote mate bij aan de uitstraling van La Cité Miroir.

De Locatie : La Cité Miroir 
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LA COLLECTION DU MUSÉE 
DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC | PARIS

En vente à La Cité Miroir et La Boverie | Te koop in La Cité Miroir en La Boverie | Zu verkaufen in La Cité Miroir und La Boverie

Rik W
outers, Après-m

idi à Am
sterdam

 ©
 M

usée des Beaux-Arts, Ville de Liège

Pour 15 €, visitez les expositions 
Masques à La Cité Miroir et Liège. Chefs-d’œuvre à La Boverie

 EXPOSITIONS
 TENTOONSTELLINGEN
 AUSSTELLUNGEN15

 €
15€ = TWEE TENTOONSTELLINGEN ! 

voor 15 €, bezoek de tentoonstellingen
Masques in La Cité Miroir en Liège. Chefs-d’oeuvre bij La Boverie.

 Deze pas is te koop bij La Cité Miroir, La Boverie en het VVV-kantoor van Luik.
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bedankt haar partners

LafoiredulivrePolitique



Een tentoonstelling in 

Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Luik
www.citemiroir.be

Collectie van het


