Tentoonstelling

januari 2018

PARCUM: “Van de wereld”
Woensdag 21 februari 2018
om 15.00 uur
Abdij van Park, Heverlee
Vanaf najaar 2017 heeft Leuven er een nieuw museum bij. PARCUM, het dialoogmuseum voor
religie, kunst en cultuur, nam zijn intrek in de pas gerenoveerde zalen van de Abdij van Park.
In oktober 2017 opende het museum zijn deuren met een tentoonstelling over de betekenis van
afzondering en isolement in religieuze beleving.
Deze tentoonstelling “Van de wereld” leidt ons
binnen in de Abdij van Park. We zijn er getuige van
erfgoed uit kerken, kloosters en abdijen, erfgoed dat
weet te verrassen en ontroeren, verbazen en
inspireren. Maar ook van nieuw en bestaand werk van
onder
andere Mario De
Brabandere, Marlene
Dumas, Ann Veronica Janssens en Gustave Van de
Woestyne.
Het christendom kent een lange en rijke traditie van religieuzen die kiezen voor een leven in
afzondering: heremieten in de woestijn, kluizenaars in bossen, op bergen en in stadskerken, en
religieuzen in kloosters, abdijen en begijnhoven. Ze zonderen zich af van de wereld, op zoek
naar stilte en eenzaamheid, en in die eenzaamheid naar zichzelf en God.
In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding en leggen ze tegelijk een
weg af van deze wereld naar een andere.
Daarin speelt het gebruik van beelden een belangrijke r ol.
Wij bezoeken onder leiding van een gids de tentoonstelling en de abdij. Deze norbertijenabdij
werd in de 12de eeuw gesticht door hertog Godfried met de Baard. Zij vormt een merkwaardig
architecturaal ensemble uit de 16de en 17de eeuw dat echter onder de Franse Revolutie zwaar
werd beschadigd. De restauratie loopt nog en is het grootste restauratiedossier van de Vlaamse
Gemeenschap ooit.
Het kerkhof van de abdij is uitgegroeid tot een “campo santo” van de Leuvense universiteit en
bevat ondermeer het graf van kanunnik David, de stichter van het Davidsfonds.
Wij rijden met eigen vervoer naar Leuven en spreken af op de parking (Abdij van Park 7, 3001
Leuven) om 14.45 uur.
Wil je graag meerijden laat dit dan weten bij inschrijving.
Wie meerijdt, betaalt 5 €
rechtstreeks aan de chauffeur. We verzamelen om 13.30 uur op de parking van het
Administratief Centrum.
De rondleiding duurt ongeveer 2 uur.
Kostprijs: 14 € (gids en toegangskaart); Davidsfonds cultuurkaart en vrijetijdspas: 12 €.
Gelieve in te schrijven bij onderstaand bestuurslid vóór zondag 18 februari 2018. De
inschrijving is slechts effectief na storting van het verschuldigde bedrag op onderstaande
rekening (zie voetnoot) met vermelding "Parcum”.
Jeannine Beutels
014/21 55 70
adv.beutels@scarlet.be
Voor wie wil, is er de mogelijkheid om daarna te dineren in de stemmige brasserie “De
Abdijmolen” (menu van 22€: soep; vidé; koffie). Indien je geïnteresseerd bent laat dit weten
bij inschrijving.
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be
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