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In atelier Kerat te Wervik restaureert Frederik Cnockaert sinds 2002
voltijds aan kunstwerken. Hij was conservator-restaurator in historische stedelijke musea en gebruikt zijn ervaring in gespecialiseerde
opleidingen ten gunste van zijn restauratiewerk.
Kunstwerken hebben vaak te lijden onder verwaarlozing, veroudering, verkeerd uitgevoerde restauraties, ongevallen enz... Kostbare
werken staan bloot aan licht, temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Daarom is een regelmatig onderzoek door een deskundige
gewenst.
Kerat beschikt over talrijke referenties in openbare en private collecties. Bij Kerat kan u er van op aan dat uw kunstwerk op een verantwoorde manier wordt verzorgd en opgeknapt.
Na een onderzoek van uw kunstwerk stellen wij een behandelingsvoorstel op met een prijsofferte. In samenspraak met u bepalen wij
een redelijke termijn voor de restauratie. Tijdens de restauratie stellen we eveneens een dossier op met foto’s die het restauratieproces
weergeven en alle nuttige informatie over het kunstwerk. Dit is zeer
belangrijk voor latere identificatie na een ongeval, diefstal of brandschade. Wij geven u graag advies omtrent het goed bewaren van uw
gerestaureerde werken.

KUNSTCREATIES
Wij kunnen schilderijen creëren in opdracht op maat voor u.
We maken tevens historische replica schilderijen: ontwerp en
uitvoering.

EXPERTISE/OFFERTE
Op aanvraag geeft Frederik Cnockaert graag lezingen over
kunst, restauratie, vervalsingen, de ouderdom en stijl van een
kunstvoorwerp en de grens tussen kunst en kitsch, kunstmarkt en kunstwaarde.
De lezingen kunnen doorgaan in het restauratieatelier
Kerat zélf of op locatie. Met veel beeldmateriaal uit de
praktijk wordt dieper ingegaan op ‘Echt kunst en Vals’.

KUNSTRESTAURATIE
ART EXPERTISE

ENKELE REALISATIES

BEHANDELINGEN

• Restauratie marmerschilderingen in het kasteel d’Ursel
Hingene (2008)

•

Herstel van schilderijen en beelden in hout, steen,
keramiek en terracotta’s

• Conservatie en restauratie Christus beeld graﬂegging voor
de kloostersite te Herkenrode (2009)

•

Herstel van Polychromie

• Restauraties van schilderijen uit museum M te Leuven
waaronder een 16de eeuws triptiek (2010)

•

Herstel van Keramiek

•

Herstel van Conservatie (preventief)

•

Vergulding van kaders, onder meer plaatselijk conservatie
en nieuw bladgoud

•

Reinigen van kunstwerken oude en moderne op doek,
papier en andere dragers

•

Verwijderen van vernislagen op kunstwerken

•

Wegnemen van oude herstellingen, retouches, doublures

• Restauraties schilderijen ‘L. Peire’ uit Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst ‘Environment’ voor stichting Peire
Knokke (2012)

•

Impregneren, randversteviging en/of bedoeking

•

Dichten van gaten en scheuren door draden terug
te verbinden

• Restauraties van 17de eeuwse schilderijen van Theodoor
van Loon voor de Begijnhofkerk van Brussel (2004).

•

Aanbrengen van nieuwe spanranden en of doublure

•

Herstellen van barsten aan ornamenten en
invullen van lacunes

•

Retoucheren en uitvoeren van plaatselijke herstellingen met
respect voor en het behoud van de oorspronkelijke karakter
van het kunstwerk.

•

Behandelen van brand en waterschade aan kunstobjecten

•

Desinfecteren van schimmelaantasting op
kunstvoorwerpen, verdelging van houtworm d.m.v
stikstofgas (Anoxie-behandelingen)

• Reconstructie beeld ‘Green men’ het plein de kring voor de
stad Kortrijk (2011)
• Restauraties kunstwerken van ‘Capronnier’. Dienst Kunsten
Erfgoed KADOC (2011)
• Conservatie polychroom beeld ‘Moeder met Kind ‘ uit de
kerk Sint-Pieters in Oostkamp (2012)

• Herstelling van polychrome altaardeurtjes met bas-reliëfs
voor Kerk van Amel Amblève (2012)
• Polychromeren beeld voor het retabel in het koor van de
Sint-Martinus kerk Zomergem (2013)
• Restauratie van schilderijen en omlijstingen voor de Musea
voor Schone Kunsten in Kortrijk (2014)
• Restauratie 17de eeuwse portretschilderij voor Koninklijke
Hoofdgilde Sint Sebastiaan Brugge (2014)
• Restauratie van alle schilderijen, altaren en beelden
Sint-Pieterkerk te Ninove Denderwindeke (2015)
De restauraties omvatten grote meesters zoals Rubens,
Ensor, Magritte, Raveel... maar ook waardevolle kleinoden.

Een kunstwerk met liefde en vakmanschap gemaakt, verdient
met respect te worden behandeld. Kerat garandeert een professionele behandeling en resultaat bij elke restauratie.

