bijlage 1a
Verhaal van Hyacinthus, herschreven door Michaël de Cock

Hyacinthus
Hij leek wel op een lelie.
Van Apollo werd wel eens gezegd dat hij tweemaal per dag verliefd werd. Een eerste keer toen de
zon opkwam en een tweede keer vlak voor ze weer in het avondrood verdween. Hij werd zo vaak
verliefd dat het wel leek of hij verliefd was op de liefde zelf. ‘Ik kan gewoon niet zonder’, zo zei hij bij
zichzelf toen hij nog maar eens een keer tot over zijn oren verliefd geworden was.
Apollo werd verliefd op jongens én op meisjes en op alles daar tussenin. ‘Ik kan er niets aan doen,’
zei hij op een dag met een diepe zucht. ‘Het is wie ik ben. Ik hou van alle mensen, omdat ik zoveel
van het leven hou.’
Op een dag – en hier begint dit trieste liefdesverhaal - werd Apollo verliefd op een jonge knaap. Hij
heette Hyacinthus. Het was niet moeilijk om op Hyacinthus verliefd te worden. Hyacinthus was jong
en mooi, als een bloem in de ochtend, waar het eerste zonlicht op valt. Je weet wel hoe dat gaat: je
bent net wakker, wrijft de slaap uit je ogen, en je ziet een bloem nog glinsterend van dauw eenzaam
wiegend in het gras staan, en je vraagt je af waar zoveel schoonheid vandaan komt.
‘Oh, wat is Hyacinthus mooi,’ dacht Apollo. ‘Hij is het die ik wil beminnen.’
Apollo was zo gek op Hyacinthus dat hij de eerste letter van zijn naam met zijn hiel in het zand
kraste. Groot en en met een sierlijke krul helemaal bovenaan. De H van holderdebolder verliefd op
Hyacinthus. Jawel, Apollo was al erg vaak verliefd geweest, maar deze keer had hij het heel erg te
pakken. De liefde maakte hem gek en radeloos. Hij kon er niet van slapen en hij vergat erdoor te
eten. Zo verliefd was Apollo op Hyacinthus dat hij dag en nacht aan hem dacht.
En zo kwam het dat ze altijd samen waren. Zag je de één, dan zag je niet veel later ook de ander.
Op een middag besloten ze om het verst met de discus te werpen. Het was warm. Ze trokken hun
kleren uit en smeerden hun borst en benen in met smeuïge olie. Hun gespierde huid schitterde in de
warme middagzon. Wat was Apollo mooi. En wat zag Hyacinthus er onweerstaanbaar uit. Ze zouden
elkaar besprongen hebben als twee wellustige dieren, als twee prille geliefden die elkaar voor het
eerst ontdekken en ernaar snakken elkaars lichaam te verkennen. Zo hunkerden ze naar elkaar. Maar
soms, zo wist Apollo, maakt het verlangen verlengen de lust nog groter, het genot nog intenser.
Als eerste raapte de god de discus op en maakte zich klaar hem zo ver mogelijk weg te slingeren.
Hyacinthus ging in het gras zitten om naar Apollo te kijken. Met een krachtige ruk van zijn lenden
slingerde Apollo de discus de lucht in. Hij gooide met zoveel kracht dat de schijf een groot gat in het
wolkendek sloeg en boven de wolken verdween. Samen keken ze naar de wolken.
Eindeloos ver vloog de discus. Hyacinthus keek bewonderend toe hoe de discus door het luchtruim
scheurde om ver, ver weg naar beneden te vallen. Hij kon niet blijven zitten, veerde recht en snelde
vol enthousiasme de discus achterna.
Maar toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Net toen Hyacinthus de vallende discus wilde oprapen,
kaatste die op de harde grond omhoog en trof Hyacinthus vol in het gezicht. Hyacinthus kreeg niet
eens de tijd om te schreeuwen van verbazing, of te gillen van de pijn. Zoals een goed gemikte speer
een prooi tijdens de jacht, of in een oorlog de vijand, in één klap het leven ontneemt, zo trof de
hem de zware schijf.
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Apollo, die het tafereel van ver gezien had, werd net zo bleek als de jongen die levenloos op de
grond was gevallen.
‘Hyacinthus’ schreeuwde Apollo en hij rende zijn richting uit. Apollo tilde het lichaam van de jonge
knaap op zijn schoot, koesterde hem, depte de wonde en trachtte met kruiden hem weer tot leven
te wekken. Maar het mocht niet baten. Als een bloem die te bruusk wordt aangeraakt en zijn hoofd
laat hangen en naar de aarde keert, zo stierf de mooie Hyacinthus. ‘Lieve, lieve Hyacinthus … wat
is er toch gebeurd?’ jammerde de god, gebroken van verdriet. Apollo huilde en vervloekte zichzelf.
Hoe had hij toch zo dom kunnen zijn?
‘Ik zie de wonde die mij als schuldige aanwijst. Hij, die ik het liefste zie, heb ik zelf de dood ingejaagd? Ach, Hoe wreed is mijn lot? Nu moet jij sterven, lieve Hyacinthus. Konden we maar ruilen.
Kon ik mijn leven maar geven voor het jouwe … Of samen de dood ingaan.’
Maar Apollo wist dat wat hij zei onmogelijk was, dus staakte hij zijn jammerklacht en huilde bittere
tranen. ‘Ik leef en jij bent dood,’ zei hij toen gelaten. ‘Maar nooit zal ik je vergeten. Je naam zal op
mijn lippen blijven branden en in mijn liederen zal ik je bezingen. En alle mensen, zelfs diegene die
lang na ons zullen leven, zullen je schoonheid kennen, dat beloof ik je, want van nu af aan zal je
stralen als de mooiste bloem in het nevelige ochtendgras.’
Zo gebeurde het. Uit het bloed van zijn geliefde schiep Apollo een bloem en met zijn tranen tekende
hij, op de bloemblaadjes, zijn verdriet. Wie goed kijkt ziet immers op elk bloemblaadje aiaia staan.
En elk jaar wanneer de winter voor de lente wijkt, en de dagen langzaam langer worden, rijst in het
jonge, malse lentegras een voorjaarsbloem die Hyacinthus heet.
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bijlage 1b

Gerda Dendooven, Hyacinthus gooit

bijlage 1c

Gerda Dendooven, Hyacinthus sneuvelt

bijlage 1d

Gerda Dendooven, Apollo treurt

bijlage 1e

Gerda Dendooven, Hyacinthus als bloem

bijlage 2
Tekst over Berlinde De Bruyckere door Inge Van Reeth

Berlinde De Bruyckere
Berlinde De Bruyckere [°1964, Gent] studeerde monumentale kunst aan Sint-Lucas in Gent. Ze maakt
drie-dimensionale beelden, installaties en aquarellen. Haar oudere werken hebben een minimalistisch karakter. Staal, steen en glas zijn in de beginperiode haar favoriete materialen. Langzaamaan verlaat ze de abstracte motieven en gaat ze over naar herkenbare vormen en dingen. Zo introduceert ze de deken, kneedbaar lood, was, textiel en stro als materialen. Later breidt zij haar
persoonlijke iconografie uit met impactvolle beelden van paarden, reusachtig uitgevallen knuffeldieren, bomen, takken en steeds hybrider wordende menselijke lichamen.
“Uiteindelijk groeit in mijn werk altijd het ene beeld uit het ander. Die figuren die bedekt werden met een
deken, zijn figuren geworden die bedekt zijn met haren. Nu zijn het wassen naakte beelden geworden,
waar er geen materiaal meer verdragen wordt. Het is een uitpuren en tot een essentie gaan enerzijds,
maar anderzijds komen er andere verhaallijnen terug binnen.”
Berlinde De Bruyckere in een interview met Hilde van Canneyt (www.theartcouch.be)

Berlinde De Bruyckere werkt met beeldketens. Het ene beeld stuwt het andere voort, draagt het
volgende beeld in zich. Dit proces gebeurt intuïtief, maar wordt toch in banen geleid door een
specifieke werkwijze, met name die van de Bilderatlas. Ze verzamelt zowel (kunst-)historische beelden
als beelden uit de media. Ze is geen narratieve kunstenaar, maar brengt situaties in beeld: dingen die
haar pad kruisen, impressies van het dagdagelijks leven, van de media en van TV. In haar werk zijn veel
referenties terug te vinden naar de christelijke iconografie en naar de literatuur (o.a. klassiekers als
de Metamorfosen van Ovidius, maar ook teksten van hedendaagse auteurs als J.M. Coetzee).
Ondanks de veelvuldige inhoudelijke referenties, ontstaat haar werk op de eerste plaats uit het experimenteren in het atelier. Beeldhouwen is voor Berlinde De Bruyckere ‘verenigen’, opnieuw samen
brengen, of zoals ze het zelf omschrijft ‘de kunst van het herstel’. Haar werk is een voortdurend onderzoek van de grenzen en de mogelijkheden van ‘volledige plasticiteit’ in alle mogelijke vormen: het
volstoppen van vilten omhulsels, het gieten van was, het aan elkaar naaien van stoffen, het bedekken
van polyester geraamten met dierenhuid.
Ook de manier waarop ze haar beelden presenteert is cruciaal. Daarom werkt ze graag in opdracht,
zodat ze de beelden kan modelleren in functie van de plaats waarin ze getoond zullen worden.
Ze gebruikt geen klassieke sokkels, wel een verzameling gevonden, doorleefde attributen die ze
combineert met haar beelden. De beelden zijn zo delicaat dat ze de bescherming van de vitrines,
de paal, de stoel … waarin of waarop ze bevestigd zijn nodig hebben. Tegelijk zorgen deze elementen
ook voor de nodige afstand ten opzichte van de toeschouwer. Een stolp of kast zorgt voor bescherming
van het beeld, maar meer nog van de kijker. Zij maken de beelden draaglijker, op deze manier kunnen
ze bestaan binnen hun eigen stille universum.
Haar vroege werk lijkt op het eerste gezicht snel leesbaar. Onder deze eerste laag schuilt echter
een kluwen van mogelijke betekenissen, vol tegenstellingen en uitersten die elkaar raken. In haar
vroege mensbeeld is het ‘realiteitsgehalte’ nog hoog. Haar kwetsbare maar tegelijk onvermoeibare,
wanhopig verbeten deken- en haarvrouwen evolueren naar steeds ruwere figuren. De beelden worden
rauwer, minder herkenbaar. Het mens-zijn in de beelden van Berlinde De Bruyckere wordt steeds meer
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aangetast, onder andere vanuit een reactie tegen het ‘bijgewerkte fitnesslichaam’ dat de media
domineert. De beelden worden onthechter, abstracter en verliezen elke anekdotiek. Ze worden
samengesteld uit de afgietsels van verschillende lichaamsonderdelen van modellen, waarmee ze op
zoek gaat naar het ‘ideale beeld’: een beeld waarin vorm en inhoud volledig samenvallen.
De deken- en haarvrouwen zijn krachtige beelden, die echter tegelijkertijd verdwijnen onder de last
die ze dragen. Het zijn beelden van introspectie en isolement, die ingaan tegen de klassieke schoonheidsidealen van de beeldhouwkunst.
Haar reeks rond de Schmerzensmann (Man der Smarten) toont lijdende figuren die tegelijk kracht
en kwetsbaarheid uitstralen. Het werk bevat referenties naar het vermeende zelfportret van
Michelangelo in het Laatste Oordeel en naar de portretten van Francis Bacon.
De Bruyckere bouwt haar sculpturen op uit was, hars, touw en verweerd leer of doek en rijgt afzonderlijke afgietsels in was weer tot één lichaam aan elkaar. Het gaat haar enkel om de lichamen; gezichten
worden bedekt door bossen haar of doeken en vaak zijn de hoofden zelfs helemaal afwezig. Ze maakt
geen portretten, wel mensbeelden. Haar figuren worden steeds ruwer en sterker vervormd: het menszijn wordt steeds meer aangetast.
“Het is natuurlijk altijd iets als je vertrekt van figuratie. Ik vertrek van afgietsels op mensen, dieren of
bomen. Vooral het type beelden dat ik maak, vertrekt altijd van een afgietsel van de realiteit die onder mijn
handen vervormd wordt tot een beeld. Ik vind het heel belangrijk voor mezelf dat die herkenbaarheid en die
figuratie daar nog is, ook al worden de beelden de laatste tijd vaak veel abstracter. De beelden ‘The Wound’
die ik in Istanbul heb getoond, zijn heel abstract qua verschijningsvorm, maar doordat er in die abstracte
beelden gebruik is gemaakt van fragmenten of menselijke anatomie of van stukken boom, heb je toch nog
altijd die aanknoping met de realiteit. Zo zal je stukken herkennen van een arm of een stuk van een lichaam,
een tak of een gewei. Het geven van figuratie om toegang te vinden tot mijn werk, vind ik toch wel belangrijk omdat je na de herkenning verder kan gaan tot een mentale kwestie of vraagstelling.”
Berlinde De Bruyckere in een interview met Hilde van Canneyt (www.theartcouch.be)

Hoe uiteenlopend deze beelden ook zijn, in hun rauwe lichamelijkheid onderzoeken ze allemaal de
plaats van pijn en lijden in het menselijk bestaan en de manier waarop de effecten van dit lijden zichtbaar zijn in het menselijk lichaam. De kunstenares toont ook in reeksen als Jelle Luipaard, de Pieta’s,
Romeu en de Lange, eenzame man verminkte, gefolterde, verwrongen lichamen. Vaak bestaan de
lichamen uit verschillende onderdelen die ze aan elkaar verbindt, refererend naar haar visie op de
mens: een vorm van ‘mentale fragmentatie’, een samengesteld geheel van alles wat we zien, ervaren,
leren en voelen.
Dankzij speciale pigmenten transformeert de was in de bleke huid waar bloed, aderen en kneuzingen
doorheen schemeren. Rode plekken en ‘wonden’ geven de indruk van een gemarteld lijf en roepen
associaties op met de religieuze symboliek rond martelaren zoals Sint Sebastiaan, wiens figuur van
groot belang was voor het werk Kreupelhout / Cripplewood. In dit werk keren de verschillende
betekenissen van de boom opnieuw terug, in een andere vorm. De boom smelt samen met het mensbeeld, en wordt één. Een indrukwekkende boom verandert in een kwetsbaar lichaam, dat het midden
houdt tussen mens, dier en plant. Auteur Angela Mengoni noemt het een ‘plantenlijf’. (Mengoni,
2014, p. 58) De met takken doorboorde stronk doet denken aan het met pijlen doorzeefde lichaam van
Sint-Sebastiaan, steunend tegen een boom. De nieuwe schors van de boom lijkt op menselijke huid.
Het gegeven van de metamorfose en de versmelting van mens en natuur, is ook aanwezig in de reeks
beelden (Actaeon, 2011-2012 en Romeu my dear, 2010-2011) geïnspireerd op de mythe van Actaeon,
de jager die door de godin Diana werd veranderd in een hert nadat hij haar naakt zag baden.
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Na deze straf werd de jager verslonden door zijn jachthonden die hun meester niet langer herkenden.
De jager werd prooi. Danser Romeu Runa, die zijn naam gaf aan de beeldenreeks, voerde een intense
performance uit waarin hij de metamorfose van Actaeon herinterpreteerde. Ook de geweien hebben
een dubbelzinnige betekenis: ze dienen om te verleiden, maar zijn tegelijk wapens in een gevecht om
liefde op leven en dood. De dansers van o.a. les ballets c de la b inspireren haar en een aantal onder
hen fungeren ook als model voor haar werk.
Vandaag de dag zijn we bijna immuun voor lijden door de overvloed van afschuwelijke beelden die
we via de massamedia binnenkrijgen. Berlinde De Bruyckere probeert ons met haar werk opnieuw
gevoelig te maken voor het diepmenselijk, tijdloos lijden dat over heel de wereld gelijk is. Ze doet
er ons naar kijken en bij stilstaan, maar legt de interpretatie van haar werk niet vast. Daarbij tast
ze feilloos af hoever ze kan gaan in het visualiseren van fysieke en emotionele pijn. Ze toont datgene
wat wij niet meer durven of kunnen zien: het aftakelende lijf. In haar reeks beelden van knuffels en
mensen die ze aanéén noemde, naait ze dubbelfiguren opnieuw aan elkaar. Ook hier schemert de
hoop door: mensen, knuffels en later ook paarden worden terug aan elkaar vastgemaakt. Energie en
levenskracht schemert door de beelden heen.
De materialen die de kunstenares gebruikt, weerspiegelen een dubbelzinnigheid die kenmerkend is
voor de menselijke ervaring. De dekens in haar sculpturen beschermen en verstikken, de loden rozen
verleiden en vergiftigen, de knuffels zijn kinderlijk onschuldig en ademen tegelijk onrust en onbehagen.
Onder de delicate en soms bedrieglijk lieve huid van haar werken, gaapt een beklemmende afgrond.
Dood, angst en eenzaamheid zijn terugkerende thema’s die echter nooit losgekoppeld worden van
leven, liefde en schoonheid. Ze gebruikt bewust herkenbare vormen waarmee ze de toeschouwer aan
het denken wil zetten, met herinneringen wil opzadelen.
Berlinde De Bruyckere maakt herhaaldelijk gebruik van archetypen. Voorbeelden hiervan zijn de
boom en het paard. Door het combineren van deze archetypen -met alle associaties eraan verbondenmet bepaalde materialen en technieken (bijvoorbeeld textiel) verruimt ze de mogelijke betekenissen
en associaties van haar beeldtaal. De kwetsbaarheid van de natuur als een beeld voor de hunkering
van de mens is hierin een terugkerend element.
De boom, ouder en groter dan de mens, symbool voor de levenscyclus van de mens is één van deze
terugkerende motieven. Vaak combineert ze de symboliek van de boom met de connotaties van
textiel, ook een levenssymbool, een sterk vrouwelijk element en in verhalen begiftigd met magische
krachten.
Een ander motief is het paard, één van de eerste gedomesticeerde dieren, teken voor ongebreidelde
kracht en vitaliteit, zinnebeeld ook voor seksualiteit en scheppende kracht. Berlinde De Bruyckere
keert terug naar de oorspronkelijke mythische betekenis van haar motieven, die bijvoorbeeld in het
geval van het paard verdwenen geraakt was door de iconografische dominantie van het ruiterstandbeeld, een veel vertrouwder iconografisch motief uit de kunstgeschiedenis. De paarden in het werk
van Berlinde De Bruyckere zijn
krachtig, maar ook kwetsbaar. Ze staan haaks op de triomfantelijke ruiterstandbeelden uit de kunstgeschiedenis. Verzonken betekenissen en archetypen haalt de kunstenares terug boven. Zo verwijzen
de dekens naar diep menselijke handelingen: schuilen, verhullen, beschermen, ontvangen …
Haar werken zijn formeel heel verscheiden, maar tegelijk vormen de eenheid van materiaalkeuze,
de gebruikte technieken en de terugkerende symbolen en motieven een rode draad door heel haar
oeuvre. Naast haar driedimensionale werken heeft de kunstenares ook steeds haar ideeën op papier
gezet. Deze werken [tekeningen en aquarellen, vaak aquarel en gouache gecombineerd op oud papier
of karton] ontstaan voor de beelden; het zijn geen voorstudies, ze functioneren als zelfstandige werken.
De tekeningen en aquarellen die ze maakt, ogen nog brozer dan de sculpturen.
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“Mijn werk is geen zoektocht naar een esthetisch ideaal, maar het esthetische is de categorie die de
communicatie tussen mezelf, de beelden en de toeschouwer mogelijk maakt.” Berlinde De Bruyckere

Ondanks de hardheid in haar beelden blijft Berlinde De Bruyckere streven naar schoonheid. De soms
gruwelijke, melancholische en sombere schoonheid van haar werken is hiervan de beste getuige. Om
het in haar eigen woorden uit te drukken: “Vanuit schoonheid over erge dingen spreken, maakt het
verteerbaar”.
Een onmiskenbare zin voor esthetiek is in al haar werken aanwezig. Alles wordt tot de essentie herleid
en van ballast ontdaan. Via esthetische ingrepen bezweren haar beelden de lelijkheid.
Haar beelden zijn in één adem provocatief en kwetsbaar. Ze dwingen je als toeschouwer om jezelf
lastige vragen te stellen, maar geven geen geruststellende antwoorden. Tegelijk bieden de beelden in
al hun menselijkheid troost aan de kijkers.
Inge Van Reeth
November 2018

Meer lezen en zien
Berlinde De Bruyckere, https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/berlinde-de-bruyckere-0
Berlinde De Bruyckere & J.M. Coetzee, Cripplewood/Kreupelhout, Mercatorfonds & Yale University
Press, New Haven en Londen, 2013.
Bex, F. en Y. Foncé, Berlinde De Bruyckere. En alles is aanééngenaaid. Antwerpen: MUHKA, 2000.
Bezoekersgids tentoonstelling Berlinde De Bruyckere, Gent: S.M.A.K., 2015. http://smak.be/assets/
files/archive/Berlinde_De_Bruyckere/BDB-lowres-website.pdf
Hilde Van Canneyt, Berlinde De Bruyckere, http://www.theartcouch.be/events/nieuwe-en-oude-werken-van-berlinde-de-bruyckere-in-een-tentoonstelling-in-mechelen-vanaf-15-december/
Martens, Hans (red.) Berlinde De Bruyckere, Gent: Caermersklooster, 2002.
Video, gemaakt tijdens opbouw tentoonstelling Bregenz & Dornbirn: https://vimeo.
com/129078393
Video, gemaakt n.a.v. de tentoonstelling in ACCA, We are all flesh, https://www.youtube.com/watch?v=ffzINEejOs0
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bijlage 3
foto’s van de Besloten Hofjes

bijlage 3a: Besloten Hofje 1, met Calvarie en Jacht op de Eenhoorn

bijlage 3b: Besloten Hofje 2, met H. Elisabeth, Ursula en Catharina

bijlage 3c: Besloten Hofje 3, met Calvarie, H. Maagd en Johannes de Doper

bijlage 3d, Besloten Hofje 4, met Daniël in de Leeuwenkuil (voor restauratie)

bijlage 3e: Besloten Hofje 4, met Daniël in de Leeuwenkuil (tijdens restauratie, in ontmantelde staat, zoals het nu in de expo staat)

bijlage 3f: Besloten Hofje 5, met Calvarie

bijlage 3g: Besloten Hofje 6, met H. Augustinus, Anna ten drieën, Maria & Kind

bijlage 3h: Besloten Hofje 7, met Onze-Lieve-Vrouw

bijlage 4
Lijst met details uit Besloten Hofje 2

Vinden jullie de volgende details terug in Besloten Hofje 2?
•
•
•
•
•
•

een bloem met 2 rode en 2 gouden bloemblaadjes
een pauw
een figuur met een houten been
drie pijlen
een figuur met een schop (Christus als tuinman)
de woorden ‘Sinte Jacob’

bijlage 5
foto’s van de kunstwerken van Berlinde De Bruyckere in de
tentoonstelling It almost seemed a lily

bijlage 5a: Berlinde De Bruyckere, Foot, 2008

bijlage 5b: Berlinde De Bruyckere, Infinitum, 2009

bijlage 5c: Berlinde De Bruyckere, Mantel I, 2016-2018, 2018

bijlage 5d: Berlinde De Bruyckere, Mantel II, 2016-2018, 2018

bijlage 5e: Berlinde De Bruyckere, Stamen, 2017-2018

bijlage 5f: Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily, 2017

bijlage 5g: Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily III, 2017

bijlage 5h: Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily IV, 2017

bijlage 5i: Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily V, 2017

bijlage 5j: Berlinde De Bruyckere, Pioenen, 2018

bijlage 6
foto’s van lelies

bijlage 7
sjabloon tekstkaders, tekstballonnen en denkwolken

bijlage 8
invulschema storyboard

STORYBOARD
PERSONAGES
• Hyacinthus gespeeld door:
• Apollo gespeeld door:
FOTOGRAAF:
NR.
SCÈNE

1

2

SAMENVATTING SCÈNE
Waar speelt de scène zich af?
Welke personages spelen mee?
Wat gebeurt er in deze scène?

BESCHRIJVING / SCHETS VAN FOTO BIJ DE SCÈNE
Welke personages staan er op de foto? In welke houding
staan ze? Welke kledij dragen ze? Hoe ziet het decor eruit?
Welke voorwerpen zijn er nog nodig? …

STORYBOARD
NR.
SCÈNE
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4

5

SAMENVATTING SCÈNE
Waar speelt de scène zich af?
Welke personages spelen mee?
Wat gebeurt er in deze scène?

BESCHRIJVING / SCHETS VAN FOTO BIJ DE SCÈNE
Welke personages staan er op de foto? In welke houding
staan ze? Welke kledij dragen ze? Hoe ziet het decor eruit?
Welke voorwerpen zijn er nog nodig? …

STORYBOARD
NR.
SCÈNE

6

7

8

SAMENVATTING SCÈNE
Waar speelt de scène zich af?
Welke personnages spelen mee?
Wat gebeurt er in deze scène?

BESCHRIJVING / SCHETS VAN FOTO BIJ DE SCÈNE
Welke personages staan er op de foto? In welke houding
staan ze? Welke kledij dragen ze? Hoe ziet het decor eruit?
Welke voorwerpen zijn er nog nodig? …

bijlage 9
foto van Besloten Hofje 5, tijdens de restauratie

bijlage 10a
foto van het opgerolde briefje in Besloten Hofje 5

bijage 10b
foto van het open briefje in Besloten Hofje 5

bijlage 11

Berlinde De Bruyckere, Marthe, 2008

bijlage 12

Berlinde De Bruyckere, Kreupelhout, 2012-2013

bijlage 13
foto’s van kunstwerken van Berlinde De Bruyckere met textiel

Berlinde De Bruyckere, De Zone, 1996

Berlinde De Bruyckere, Dekenhuis, 1993
Berlinde De Bruyckere, Slaapzaal III, 1999

Berlinde De Bruyckere, Spreken, 1999

Berlinde De Bruyckere, Aanéén-genaaid, 2001

Berlinde De Bruyckere, Animal, 2002

Berlinde De Bruyckere, Eén, 2005

Berlinde De Bruyckere, details uit Kreupelhout, 2012-2013. (Zie bijlage 12 voor volledig beeld van de installatie Kreupelhout)

Berlinde De Bruyckere, Courtyard Tales V, 2018, 2018

Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily V, 2017

bijlage 14a
filmstills in het groot van het werkproces met was van
Berlinde De Bruyckere
(uit de documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over Schoonheid en troost.’)

bijlage 14b
filmstills in het klein van het werkproces met was van
Berlinde De Bruyckere
(uit de documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over Schoonheid en troost.’)

bijlage 15a
lijst van symbolen en betekenissen en detailfoto’s
van de Besloten Hofjes om met elkaar te verbinden

Hoe worden de volgende symbolen en betekenissen verbeeld in de Besloten Hofjes?
Verbind elke detailfoto met de juiste betekenis (‘staat voor’).

detailfoto’s met symbolen uit de Besloten Hofjes:

appel

eenhoorn

witte lelies

hekje

deugdzaam
en maagdelijk
leven

wijn en het
bloed van
Christus

De oerzonde, waardoor Adam & Eva uit
het Aards Paradijs
werden verdreven
en de zonden in de
wereld kwamen.

H. Ursula
biedt kledingstuk aan
kreupele
aan

druiven

bloemen en vruchten

staat voor:

kuisheid,
zuiverheid

paradijs

Door uit de hemel neer te dalen
in de schoot van een maagd verlost Jezus volgens de christenen
de wereld van haar zonden.

deugdzaamheid

bijlage 15b

oplossing bij 15a voor leerkracht

appel = De oerzonde, waardoor Adam & Eva uit het Aards Paradijs werden verdreven en de zonden
in de wereld kwamen.
• De appels verwijzen naar de vruchten van de boom van kennis, waar Eva één van plukt en eet,
en waardoor Adam en Eva uit het Aards Paradijs werden verdreven en de zonden in de wereld
kwamen.
eenhoorn = Door uit de hemel neer te dalen in de schoot van een maagd verlost Jezus volgens de
christenen de wereld van haar zonden.
• De eenhoorn verwijst naar het verhaal en christelijk thema ‘De jacht op de eenhoorn’: in dit
verhaal is de eenhoorn een wild, ontembaar, moeilijk te vangen dier, dat pas rustig wordt
als hij een maagd ontmoet en zijn hoorn in haar schoot legt. Het dier valt zo in een diepe
slaap en jagers kunnen het vangen. De eenhoorn symboliseert Christus die in de Maagd Maria
neerdaalde en gedood werd om op die manier de wereld van de zonden te verlossen. In het
opschrift onderaan het Besloten Hofje 1 staat dan ook: ‘De eenhoorn, voor een sterke heerschappij uitgebroken uit het hemels paradijs, weer tam in de schoot van een maagd, ons aldus
zuiverend van een zondig gif.’
witte lelies = kuisheid, zuiverheid
• De witte lelie is, zeker in het Christendom, een symbool voor ‘kuisheid’, ‘zuiverheid’ en ‘maagdelijkheid’. Witte lelies zie je dan ook vaak op bruiloften. Daarom is de bijnaam van de witte
lelie ook de Madonna- of Maria-lelie. De lelie is dan ook vaak te zien als religieus symbool in
combinatie met de maagd Maria.
hekje = deugdzaam en maagdelijk leven
• Het hekje dat het Besloten Hofje als een paradijselijke tuin afsluit zet de kloosterzusters aan tot
een deugdzaam en maagdelijk leven. Net als de afgesloten tuin zijn de religieuze vrouwen maagdelijk en ‘onaangeroerd’.
H. Ursula biedt kledingstuk aan kreupele aan = deugdzaamheid
• H. Ursula is hier voorgesteld om deugdzaamheid te tonen. Ze toont haar goed hart door een
kreupele kleding te geven. In dit Hofje zijn drie generaties heiligen voorgesteld die zich volledig
aan God hebben toegewijd.
druiven = wijn en het bloed van Christus
• De druiven verwijzen naar de wijn of naar het Heilige bloed van Christus.
bloemen en vruchten = paradijs
• De vele bloemen en vruchten in de Besloten Hofjes zijn een soort gesublimeerde, buitengewone vorm van de bloemen en vruchten die we in onze eigen, realistische tuin vinden.
Ze zijn m.a.w. superieur aan en overtreffen zo de aardse bloemen en verwijzen zo naar het
paradijs.

