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Het KIK opent zijn deuren voor het publiek op zondag 21 april

Brussel, 11 april 2013 – Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) opent zijn
deuren voor het publiek op zondag 21 april in het kader van de Erfgoeddag. Een uitzonderlijke
gelegenheid voor een blik achter de schermen van de studie en restauratie van kunstwerken,
met uitleg door gepassioneerde specialisten.
De bezoekers worden uitgenodigd om de verschillende diensten van het KIK op eigen tempo te
verkennen. In de laboratoria kunnen ze kennismaken met radiokoolstof- en jaarringendatering,
monsteranalyse van kunstwerken en conservatiebehandelingen voor historische monumenten… In de
ateliers voor conservatie-restauratie van schilderijen, steensculptuur, gepolychromeerde houtsculptuur
en textiel, lichten onze restaurateurs toe hoe ze de studie en restauratie van een kunstwerk
aanpakken, of op preventieve wijze waken over de goede bewaring van een kunstwerk. Ten slotte
kunnen de bezoekers de wetenschappelijke beeldvormingstechnieken ontdekken (radiografie en
infraroodreflectografie) die worden toegepast voor kunstwerken, en zich laten verrassen door onze
fototheek, een unieke verzameling van meer dan een miljoen historische en actuele foto’s van het
Belgische erfgoed.
Enkele van de topwerken die momenteel in behandeling zijn in het KIK en die het publiek kan
bewonderen zijn het Retabel van de Sint-Denijskerk in Luik (een van de grootste Belgische
altaarstukken), het schilderij Argenteuil van Manet uit het Museum voor Schone Kunsten van Doornik,
een 17-delige schilderijenreeks van Pourbus uit het Episcopaal Seminarie van Doornik en 8
majestueuze wandtapijten uit de Brugse Sint-Salvatorskathedraal!
Het thema van de Erfgoeddag, ‘Stop de tijd!’, strookt wonderwel met de opdracht van het KIK: de
invloed van de tijd op kunstwerken afremmen, de tijd terugdraaien en waken over een duurzame
conservatie.

Zondag 21 april 2013 van 10 tot 17u. Gratis inkom.
Jubelpark 1 – 1000 Brussel (ingang langs de Renaissancelaan)

Contact: Simon Laevers – 02 739 68 03 –
simon.laevers@kikirpa.be
Op de perspagina van onze website vindt u de affiche in PDF en een
foto: http://www.kikirpa.be/NL/136/247/Pers.htm

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) is de Belgische federale instelling belast met de studie,
conservatie-restauratie en inventarisatie van ons cultureel en artistiek erfgoed. Kunsthistorici, scheikundigen, conservatorenrestaurateurs en fotografen werken er nauw samen. Actief sinds 1948, biedt het met zijn infotheek en online fototheek een
unieke bron aan informatie rond de kunstgeschiedenis en het cultureel erfgoed van ons land. www.kikirpa.be
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