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Alfred Manessier (1911-1993)
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(De huidige nummering van de vensteropeningen is alleen bedoeld voor de rondleiding langs de ramen)

Saint-Sépulcre-kerk
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Alfred Manessier, afkomstig uit Picardie, werd vanaf 1943 beschouwd als een van de grootste vertegenwoordigers
van de heilige abstracte kunst. Het museum van Abbeville bewaart de Heilige Hiëronymus (fr. Saint Jérôme) waarop
zijn eerste lichtexperimenten tot uiting komen. Hierna richt Manessier zich
op het maken van vensterschilderingen, hetgeen vanaf 1948 zijn hoofdactiviteit
zal blijven tijdens de rest van zijn carrière.
Het maken van de ramen, tussen 1982 en
1993, voor de Saint-Sépulcre-kerk in Abbeville,
zijn geboortestad, zal zijn laatste werk zijn.
Alfred Manessier realiseert een dertigtal
vensters voor kerken en kapellen tussen 1948
en 1993. In de jaren 1948-1950 vervaardigt hij
de eerste Franse niet-figuratieve ramen in de
Bréseuxkerk in le Doubs, daarna in Hem in het
noorden in 1957, in Keulen, Duitsland in 1964
en in Brême in 1966-1979. Maar zijn werken
sieren ook gebouwen in Pontarlier, Locronan,
Saint-Dié des Vosges in de jaren 1970-1980, en
zelfs in Berlijn en Fribourg in Zwitserland. Hij
maakt vervolgens de gekleurde vensters
voor de in 1993 onthulde kerkramen van de
Saint-Sépulcre-kerk in Abbeville. Twee
A. Manessier, Heilige Hiëronymus, november
maanden later overlijdt hij plotseling.
1943, © RMN-GP / Th. Ollivier, coll. Museum
J.F Bonhomme, Alfred Manessier in Émancé,

Boucher-de-Perthes. ADAGP, Parijs 2013

Staat op de lijst met
historische
monumenten van
11 oktober 1907

fotografie, 1991, © ADAGP

Saint-Sépulcre-kerk
Geopend van april tot september : dinsdag tot zondag van 14.00 tot 18.00 u
Inlichtingen: Afdeling erfgoed
Le Carmel – Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins, 80100
Abbeville. Tel.nr.: 03 22 20 27 05 - patrimoine@ville-abbeville.fr
Informatie: Office de tourisme de la Baie de Somme en omgeving,
1, Place de l’Amiral Courbet, 80100 Abbeville
Tel.nr.: 03 22 24 27 92 - www.abbeville-tourisme.com
Rondleidingen op vaste tijdstippen en op aanvraag.

meer informatie

Ville d’Abbeville: Tekst: Musée Boucher-de-Perthes, LF en afdeling erfgoed, RZ, opmaak: communicatie-afdeling, BD - Imprimerie Leclerc, 03 22 20 70 60
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Abbeville

Saint-Sépulcre-kerk

Geheel volgens de traditie is de
eerste kerk die op deze plek
opgericht is opgedragen aan
de eerste kruistocht in 1098.
De troepen van het Leger uit
het Noorden, aangevoerd door
Godefroy de Bouillon, verzamelden zich in Abbeville. De
kruisvaarders zouden het graf
van Christus bevrijden, vandaar
de naam Saint-Sépulcre, dat
heilig graf betekent.

Er is niets van dit eerste gebouw
over. In de 15e eeuw werd de
Saint-Sépulcre opnieuw opgetrokken uit steen, in de architecturale gotische stijl uit die
tijd. De kapel aan de zijkant
biedt sindsdien plaats aan een
opmerkelijk beeld van Christus
in zijn graftombe. Aan het eind
van de 19e eeuw is dit werk
gerestaureerd. Dit kon aanvankelijk plaatsvinden dankzij de
giften van Jehan du Bos. Het
blijft een van de belangrijkste
werken van deze kerk.

Alfred Manessier en de kerkramen van de Saint Sépulcre

heeft de abt Carpentier
aanzienlijke werkzaamheden
in gang gezet met een heel
andere middeleeuwse kerk als
resultaat.

De architect Victor Delforterie,
afkomstig uit Amiens, maakte
een bouwtekening voor de
kerk. Deze werd, na enkele
kleine wijzigingen, geaccepteerd door Eugène Violletle-Duc, architect van de
bisschoppelijke gebouwen. Het
koor werd gesloopt en vervangen door een nieuw transept,
kapellen aan de zijkanten en
een groter koor, allemaal in de
neogotische stijl die goed paste
bij de overblijfselen van het
vorige gebouw.

Houten spits boven op de
klokkentoren van de St.
Sépulcre-kerk voor de Franse
Revolutie, tekening, coll.
Macqueron, Bibl. Historique
Abbeville

Tijdens de Franse Revolutie
werd een pijl van hout en lood
boven op de klokkentoren
geplaatst, waardoor de aanblik van het
gebouw veranderde. Maar vanaf 1861

De kerk heeft de twee wereldoorlogen niet goed doorstaan:
tijdens de Eerste Wereldoorlog
liepen de geschilderde ramen
beschadigingen op en tijdens
de Tweede Wereldoorlog
sneuvelde de klokkentoren en
werden de glas-in-loodramen
opnieuw vernield.

In de jaren die daarop volgden werd de
Saint-Sépulcre-kerk gerestaureerd. In de

Koor van de St.-Sépulcre-kerk, voor 1861, aquarel,
coll. Macqueron, historische bibliotheek Abbeville

jaren 80 tot het begin van de jaren 90
kon de kerk dankzij publieke donaties
een uniek geheel van ramen laten maken,
ontworpen door kunstschilder Alfred
Manessier.

De laatste werkzaamheden (2011-2013)
hebben de klokkentoren opnieuw de
uitstraling en vorm gegeven die het had
sinds de 19e eeuw. De gerestaureerde
nieuwe toren is identiek aan de oude.

Als u de kerk bezoekt, ontdekt u de mooie
meubelstukken waar het gebouw rijk aan
is: biechtstoelen, communiebankjes, en
natuurlijk het koor dat voor een groot
gedeelte versierd werd door de
kunstenaarsbroers uit Amiens, Louis en
Aimé Duthoit. Ook zij verbeelden de
eeuwenoude geschiedenis van deze plek.
Louis en Aimé Duthoit, Hoofdaltaar (detail), XIXe
eeuw © Afdeling erfgoed Abbeville

Alfred Manessier vindt in het geloof
een bron van creatieve inspiratie,
nadat hij zich in september 1943 drie
dagen teruggetrokken heeft in de
Grande Trappe de Soligny, samen
met zijn vriend en dichter Camille
Bourniquel. Voortaan zal een christelijke
licht zijn schilderijen, steendrukplaten
en glas-in-loodramen verlichten. Zijn
serie van veertien doeken met als
thema het lijdensverhaal en de
wederopstanding van Christus,
geschilderd tussen 1960 en 1962,
werd in 1962 in de Biënnale van
Venetië geëxposeerd. Manessier ontving
ervoor de grote internationale prijs
voor schilderkunst en de eerste prijs
voor liturgische kunst.

De grootste voorgevel is versierd met
drie vensters waarvan de ramen
het meest tot de verbeelding
spreken : de Verloochening van
Petrus, raam gedecoreerd met een
rood litteken dat doet denken aan de
hanenkam van de haan die drie
keer kraaide voor de terugkomst van
Christus bij Petrus. Het centrale
raam, boven de poort, stelt de
Schaduw van het kruis voor en niet
de kruisiging. Alfred Manessier
wilde in plaats van de dood van
Christus, liever zijn angst en vrees
aan de voet van het kruis uitbeelden.
A. Manessier, Notities en plattegrond van de kerk rondom de vier
Hierna volgt de Stabat Mater,
dagen van de Passie van Christus et de thema’s van elk glas-inwaarbij de kunstenaar gebruikt
loodraam, © RMN-GP / Th. Ollivier, collectie Museum Boucher-dePerthes, ADAGP Parijs 2013
maakt van de architectuur van de
vensteropeningen, door drie stenen
In 1982 accepteert Alfred Manessier het voorstel van de
vensterkruizen gescheiden, om het lichaam van de heilige
algemene inspecteur van historische monumenten, François Enaud,
vrouwen die zich buigen over de dode Christus uit te
voor de realisatie van 31 ramen in de Saint-Sépulcre-kerk.
beelden. De vensters aan de noordkant van het gebouw
Deze 300 m² kunst wordt door de kunstenaar beschouwd als zijn
schetsen de graflegging van Christus, tot aan de vensteropening
meesterwerk, het resultaat van zijn stilistische en formele
in een magistrale blauwtint waarop Stille Zaterdag wordt
onderzoek naar aanleiding van het thema van het lijdensverhaal
uitgebeeld. Dit venster vormt een antithese met de Tarwe
en de opstanding van Christus.
van de zuidelijke zijbeuk: aan de ene kant de kalmte, de
horizontale ligging, de ingetogenheid en soberheid van het
Het bezoek begint in de rechterzijbeuk, aan de zuidkant van het
blauw van de nacht, en aan de andere kant, het leven, de
gebouw waar volop licht schijnt. Hier worden de Tarwe, De
beweging, kracht en vreugde. Het laatste raam voor het koor
aankondiging van Pinksteren, De ware wijngaard en Getsemane
roept het beeld op van de Lege graf van Christus, dat door
afgebeeld. De kleurschakering van de ramen begint met okergeel
Manessier wordt afgebeeld als een dageraad. De zeven laatste
en rood, kleuren waarmee het laatste avondmaal van Christus
vensters symboliseren de opstanding van Christus, de
te midden van zijn apostelen tot en met de aankomst bij de Olijfberg
Vreugde van Pasen, bij wijze van uitbarsting van het leven
uitgebeeld wordt. Bij de Olijfberg is de Verloochening van Petrus
in een gelanceerde beweging waarin alle kleuren en tinten
levendig afgebeeld in de kleuren dieprood en blauw.
van de hele kerk verwerkt zijn.

A. Manessier, Plattegrond A, noordkant – niveau: studie van het algemene lichtplan van de kerkramen,
© RMN-GP / Th. Ollivier, coll Musée Boucher-de-Perthes. ADAGP, Parijs 2013

