Kerat

Kunstrestauratie
Art expertise

Curriculum Vitae Frederik Cnockaert de atelier verantwoordelijke die sinds 1992 als
gediplomeerd restaurateur van Kunstwerken werkt in zijn Atelier Kerat bv te Wervik.
Opleidingen gevolgd door Atelier verantwoordelijke; Academie voor schone kunsten in
Brugge. Hoge school Gent campus Sint-Lucas Wetenschap & kunst. Academie voor schone
kunsten Gent KASK kunstrestauratie,….
Praktijkervaringen ; Museum voor schone kunsten Gent. Restauraties voor Antwerpse
historische musea. Kunstrestaurator in Brugse musea, ….
Palmares na > 30 jaar ervaring ?
Restauratie van schilderijen van bekende kunstschilders zoals; Rubens, Permeke, Memling,
James Ensor, René Margritte, Paul Delvaux……Van hedendaagse kunstenaars ; Niki de Saint
Phalle , Delphine ( Boël ) van Saksen-Coburg ea…..
Enkele bekende referenties van gerestaureerde werken in gebouwen: Basiliek van
Koekelberg , collectie van kasteel Rumbeke , kunstpatrimonium “La Maison du Roi”, stadhuis
Brussel , Begijnhofkerk Brussel , het brood huis, stadhuis Blankenberge , Casino Kursaal
Oostende , stationshal Brugge , collectie familie d’Udekem d’Acoz , kruisweg in de St-Rita
kerk Harelbeke, restauratie voor het museum 1302 in Kortrijk « De Guldensporenslag « ..!
Bekend via media; Frederik was reeds meerdere malen te zien en te horen in TV en radio
programma’s zoals ; Ter zake , VTM « Rijker dan je denkt « , Focus WTV , radio 1, radio 2 ….
Authenticiteit en bezieling daar draait het bij Frederik Cnockaert om. Ben je benieuwd naar
hoe ‘deze kunstrestaurateur’ leeft en werkt ? Hoe hij een kunstwerk restaureert ? Kom dan
op afspraak naar zijn kunst en restauratie atelier ‘Kerat’ . Je krijgt bij de rondleiding een
demonstratie en een unieke blik achter de schermen van zijn atelier en ook zijn private
ruimtes . De private gebouwen bestaan uit een 19e eeuwse hoeve met tuin en vijver
waarrond er enkele bijzondere architecturale folies te zien zijn , in een specifieke eclectische
bouwstijl !
Praktische info. Adres: Kerat Kunstatelier
Hoogweg 42 8940 Wervik
www.kerat.be
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