PERSCONFERENTIE: 12 oktober om 10u30 in de Sint-Baafskathedraal (Sint-Baafsplein, 9000 Gent)
Restauratie van het Lam Gods
De buitenluiken en hun lijsten zijn gerestaureerd en het resultaat is adembenemend!

Tentoonstelling restauratie/REVELATIE in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, 12/10/201628/05/2017
Deze tentoonstelling voert u mee langs het verrassende parcours dat de restaurateurs tot bij de échte Van Eyck
bracht.
Bekendmaking hefboomprojecten Toerisme Vlaanderen rond Van Eyck en het Lam Gods
***
Na vier jaren onderzoek en restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zijn de
grondig getransformeerde buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten teruggekeerd naar de SintBaafskathedraal, waar ze vanaf 13 oktober te bezichtigen zijn voor het publiek. Het onderste register van het
geopende veelluik werd reeds verhuisd naar het atelier in het MSK Gent voor de volgende fase van de publieke
restauratie.
De resultaten van de voorbije fase worden in Sint-Baafs voorgesteld aan de pers. Aansluitend gaan we naar het
Caermersklooster voor interviews, een broodjeslunch en een bezoek aan de tentoonstelling
restauratie/REVELATIE. De buitenluiken van het Lam Gods.
Programma
10u00 Onthaal met koffie
10u30 - Verwelkoming door bisschop Luc Van Looy
- Elke Sleurs, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid
- Christina Ceulemans, algemeen directeur a.i. van het KIK
- Em. prof. Anne van Grevenstein: toelichting bij de voorbije restauratiefase
- Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van Provincie Oost-Vlaanderen: de tentoonstelling
restauratie/REVELATIE. De buitenluiken van het Lam Gods
- Baron Jan Huyghebaert, voorzitter Fonds Baillet-Latour
- Sven Gatz, minister van Cultuur
- Ben Weyts, minister van Toerisme: bekendmaking hefboomprojecten Toerisme Vlaanderen rond Van
Eyck en het Lam Gods
- Annelies Storms, Gents schepen van Cultuur
- Kanunnik Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal: aankondiging van de volgende
restauratiefase
11u40: Plechtige presentatie van de gerestaureerde buitenluiken en fotomoment (flits niet toegelaten)
12u00: Bezoek aan de tentoonstelling restauratie/REVELATIE in het Caermersklooster (Vrouwebroersstraat 6,
9000 Gent, op wandelafstand) met mogelijkheid tot interviews en broodjeslunch. U krijgt er ook de
tentoonstellingscatalogus aangeboden.
We voorzien een persmap en een selectie hoge-resolutiefoto’s voor publicatie.
Voor bijkomende informatie of bevestiging van uw aanwezigheid: gerrie.soetaert@skynet.be | 0475 47 98
69

