PERSBERICHT
Departures - Gravensteen: 3 juli tot en met 4 oktober 2015
Sterven, rouwen en afscheid nemen van dierbaren in heel intieme, dan wel catastrofale
omstandigheden en hoe dat in woord, beeld en muziek artistiek wordt vormgegeven, staan vanaf 3
juli 2015 centraal in het Gravensteen. Het is een zachtzinnige confrontatie met de dood in een van
geweld en geschiedenis doordrongen gebouw.

Als er één huis het theater van de geschiedenis opvoert, dan is het wel het Gentse Gravensteen. De
plek appelleert zowel aan de rede als aan de emotie en prikkelt ook vandaag nog ieders verbeelding.
In dit duistere geheugenpaleis houdt de dood zich onmiskenbaar schuil. Heel wat gevangenen
hebben er bange uren doorstaan, piekerend over hun vaak wrede lot. Een uitgelezen locatie om te
reflecteren over de dood, over sterven, afscheid nemen en rouwen.

Van 3 juli 2015 tot 4 oktober 2015 is in het Gravensteen ‘Departures’ te zien, een tentoonstelling van
Historische Huizen Gent in samenwerking met Marc Cosyns en Gita Deneckere, beiden verbonden
aan de UGent. Vanuit hun professionele achtergrond, Marc Cosyns is huisarts, gespecialiseerd in
stervensbegeleiding en Gita Deneckere is historica aan de UGent, en hun liefde voor kunst gaan ze
samen met de historici van Historische Huizen Gent dieper in op de verschillende manieren waarop
men gevoelens die het gevolg zijn van de confrontatie met dood en verlies kan uiten.

In onze tijd is het verwerken van rouw en verlies een uniek individueel gebeuren. Niemand rouwt op
dezelfde wijze. Hoe wij omgaan met onze dierbare doden zegt veel over wie we zijn, onze afkomst en
de tijd waarin we leven. In tegenstelling tot pakweg vijftig jaar geleden kunnen we ons nu vaak
moeilijk verzoenen met het onvermijdelijke. Misschien is doodgaan wel een van de enige overeind
gebleven taboes.

Net daarom toont ‘Departures’ hoe mensen door de eeuwen heen gestalte geven aan hun worsteling
met het definitieve afscheid. In de soms ijselijk aandoende kasteelzalen staat de thematiek van
sterven en rouw, en de mooie en aangrijpende ervaringen die daarvan het gevolg kunnen zijn nu
centraal.
‘Departures’ is een zachtzinnige confrontatie met de dood in een van geweld en geschiedenis
doordrongen gebouw. Het ongewone parcours over sterven, rouw en afscheid nemen van dierbaren
in heel intieme, dan wel catastrofale omstandigheden, toont hoe mensen dat in woord, beeld en
muziek artistiek vorm geven of hoe bevreemdende objecten uit het verleden dit uitdrukken. Ook de
kleine, soms speelse ingrepen van mede-initiatiefnemer Marc Cosyns verwijzen naar het
onvermijdelijke afscheid van onze dierbare doden.
De bezoeker waart er rond in een wereld die meer vragen dan antwoorden oproept en gaat de
confrontatie aan met gevoelensregionen die best wat reflectie kunnen verdragen. Een ongewoon
parcours met verrassende objecten, van bevreemdende Victoriaanse post mortem fotografie tot
pakkende actuele kunst, van het teder preparaat van een kinderarmpje tot muziek die je terugbrengt
tot de essentie.

Praktisch
Waar: Gravensteen, Sint-Veerleplein 9, 9000 Gent
Wanneer: van 3 juli tot en met 4 oktober 2015, van maandag tot en met zondag
van 10 tot 18 uur
Expo in 5 talen opgesteld: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans

Prijs: toegangsticket Gravensteen
Individueel tarief: 10 euro
reductietarief 1 (senioren, groepen en houders lerarenkaart): 7,5 euro
reductietarief 2 (jongeren 19 – 26 jaar): 6 euro
reductietarief 3 (steunpunt Vakantieparticipatie en houders vrijetijdspas): 2 euro
Gratis: inwoners van Gent, begeleiders van personen met een beperking en van schoolgroepen,
personen tot en met 18 jaar, journalisten op vertoon van hun perskaart, leden van de International
Council of Museums (ICOM) en gidsen die houder zijn van een gidsenkaart uitgereikt door Toerisme
Vlaanderen.

Contact Historische Huizen Gent
Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
T +32 (0)9 243 97 30
E historischehuizen@gent.be
www.sintpietersabdijgent.be / www.gravensteengent.be
Voor verdere info of persoonlijke afspraak
Sarah.catrysse@stad.gent (09/243 97 33 )
Volg ons op
www.facebook.com/sintpietersabdijgent www.facebook.com/historischehuizengent
@historischehuiz

Bevoegd:
Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Stad Gent
Stadhuis, Botermarkt 1
9000 Gent
T 09 266 51 40
E schepen.storms@gent.be

