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Terug bij elkaar 
De handschriften, d ie de kern van de 
tentoonstel l ing u itmaken, z i jn  afkomstig 
uit de Vlaamse cisterciënzerabdij Ten 
Duinen (01138, Koksijde, later Brugge) en 
haar twee stichti ngen,  Ter Do est (01175, 
Lissewege, begin 17de eeuw gefusioneerd 
met Ten Duinen) en Clairmarilis (01140, 
Saint-Omer). Ruim 700 handschriften van 
deze middeleeuwse collecties zijn 
vandaag nog bewaard, i n  de Openbare 
B ibliotheek Brugge, het Grootseminar ie 
van Brugge en de  B ibl iothèque de 
l'Agglomération te Saint-Omer. En kele 
handschriften belandden in de loop der  
t i jd  in bu itenlandse bibliotheken en  
instel l ingen .  

De samensteller van deze tentooonstel
ling is Laurent Busine (zie ook artikel over 
het MAC). Volgens hem was het onmoge
l i jk deze handschriften te tonen zonder de  
l i nk  te  leggen naar het hedendaagse. Hij 
zocht drie kunstenaars aan om een eigen
tijds antwoord te form uleren op de 
versti lde were ld van de  m in iaturen .  

Duifjes in de kerk 
Jose Maria Sici l ia (Madrid,  1954) 
studeerde eerst arch itectuur en vervol
gens sch i lderkunst in Madrid (1975-1979). 
Hij woont nu afwisse lend in Spanje en 
Parijs, maar voelt zich ook thuis i n  New 
Vork. H ij sch i ldert arch itectuur, land
schappen, stillevens en bloemen, maar is 
ook graficus en maker van boek-objecten .  
Zijn werken zijn suggestief. Ze  geven de 
werkelijkheid n iet klaar en du ide l ij k  weer. 
Het l i jkt a lsof we enkel echo's opvangen 
of sch immen z ien achter mat glas. Dit 
geldt zeker voor de sch i lderijen 
van bloemen op de 
tentoonstel l ing, 
uitgevoerd in een 
gemengde tech
n iek. Soms bieden 
de  bloemen n iet 
a lleen i nspiratie, 
maar ook letterlijk de  
materie voor  het kunst
werk. Geperst tussen twee 
bladen papier, vormen ze de 
' inkt', de kleur, de vorm en de geur. 
Van Sic i l ia is ook de installatie in de kerk: 
250 terracotta du ifjes, waarvan een aantal 
tegel i jk ol ielampjes zijn. Ze vormen een 
sfeervolle en beteken isvol le start voor een 
bezoek aan de tentoonste lli ng. 
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Bijbel van Ter Do est, Oud Testament, 13de eeuw 
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Vibraties van ingetogen leven 
David Claerbout (Kortrijk, 1969) is de 
jongste van de d rie .  Hij studeerde aan het 
Nationaal Hoger  Instituut voor Schone 
Kunsten in Antwerpen (1992-1995) en aan 
de Rijksacademie voor Beeldende Kunst 
in Amsterdam (1996). We lezen in zijn 
biografie dat hi j  woont en werkt in 
Brussel,  maar weten i ntussen wel beter. 
Onze landgenoot is een echte wereld
burger. We kregen e-mai ls van hem uit 
New Vork. Kort daarna is hij naar Berli jn 
vertrokken om er aan zijn project voor 

Brugge 2002 te werken .  
David Claerbout d rukt zich uit 

met moderne media: 
computer, video, 
fotografie, l icht- en 
gelu idseffecten .  De 
midde len bij uitstek 

om flitsende beelden 
op ons af te vuren in 

een jachtige tijd .  Maar 
C laerbout gebru ikt ze anders. 

Voor zijn mu lt imedia- installaties 
vertrekt hij d i kwijls van foto's (soms zelfs 
he le oude) .  In deze versti lde beelden 
vibreren detai ls van ingetogen leven :  een 
boomkru in  wiegt zacht in  de wind,  een 
meisje knippert met de ogen.  Maar om dat 
te kunnen zien, moet je a ls toeschouwer 
de tijd nemen, je tem po vertragen,  
onthaasten. 



jose Maria Sicilia, Zonder titel, 2001 - 2002 

Greskeien 250 stuks, installatie, verschillende afmetingen 
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De bronzen boom 
Giuseppe Penone (Garessio Ponte, 1947) 
heeft al geru ime tijd zijn sporen verd iend 
a ls arte povera-kunstenaar. S inds het 
e inde van de jaren zestig werkt hij m et 
natuurli jke materialen zoals takken, 
bladeren, boomschors, slangenhuiden, 
glas, marmer, aarde en water. De rode 
d raad in z i jn  werk is de band tussen de 
mens (met zijn cultuur) en de  natuur. 
Door zijn werken maakt hij ons attent 
op de schoonheid van de n13tuur en op 
de kracht van menselijke arbeid. 
De sporen die de mens nalaat, worden 
op deze tentoonstell ing gesymboliseerd 
door vingernagels. Ze liggen in holtes die 
u itgehouwen zi jn in  een grote steen of op 
een bedje van laurierbladeren ,  die 
speciaal gekozen zijn om hun r i jkdom aan 
beteken is (ze verwijzen naar onsterfelijk
heid en naar lauwerkransen) en om hun 
geur. In  de bin nentuin van het Groot
seminarie plaatst hij een bronzen boom. 
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Nog tot 17 november 2002 

Grootseminarie 
Potterierei 6o 

8ooo Brugge 

Initiaal, Bijbel, Oude Testament ca. 1200 
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De stad Jeruzalem, CodexAldenburgensis, 15de eeuw 
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