Colloquium
Restauratie van Rubens’ Portiek en Paviljoen

Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
De barokke zichtas van portiek en tuinpaviljoen is het
enige originele architecturale element dat aan Rubens
kan worden toegeschreven. Desondanks wordt het
Rubenshuis, wat voor de rest een 20ste-eeuwse evocatie is op basis van de 17de-eeuwse Harrewijn gravures, vandaag als een historische eenheid ervaren.
Met respect voor hun historische gelaagdheid werden
portiek en tuinpaviljoen vanuit deze context recent
gerestaureerd. Het colloquium belicht de conceptvisie
voor de conservatie van beide collectiestukken en de
keuzes die gaandeweg werden gemaakt. De iconografische en historische context van portiek en tuinpaviljoen, alsook de materiaaltechnische beperkingen,
opgelegd door zo’n 400 jaar geschiedenis van blootstelling aan weersinvloeden en interventies, werden
echter nooit uit het oog verloren.
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De restauratie verteld door het restauratieteam
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Restauratie van Rubens’ Portiek en Paviljoen
colloquium 10 september 2019
Antwerpen

Dagprogramma
09:00 Inschrijving en koffie
09:30 Welkomstwoord
Véronique van de Kerckhof (directeur Rubenianum)
09:40 Introductie
Hans Goossens (consulent restauratie AG VESPA)
09:50 De portiek en het paviljoen van het Rubenshuis: Italië als model
Ben van Beneden (directeur Rubenshuis)
10:30 De Rubenssite: van pre-industrieel complex tot museale kunstenaarswoning
Petra Maclot (post-doctoraal onderzoeker FWO)
11:00 Pauze
11:30 De ‘herschepping’ van het Rubenshuis en de eerste restauratie van portiek en paviljoen
Thomas van Driessche (erfgoedonderzoeker Onroerend Erfgoed)
11:50 Historische schets van Rubens’ portiek en paviljoen in de periode 1946-2012
Lode De Clercq (bouwhistoricus) & Hilde De Clercq (directeur KIK)
12:20 Een museale en contextuele conservatievisie
Portiek en paviljoen als ‘collectiestukken’ van het museum Rubenshuis
Rudi Mertens & Eva Stoppie (MAAT_WERK architecten)
12:50 Lunch
13:40 Een vlinderluifel als bescherming tegen weer en wind
Roald Hayen (onderzoeker KIK)
14:00 De conservatie- en restauratiebehandeling van Rubens’ portiek en paviljoen
Jozefien De Clercq (steenrestaurateur Lapis Arte) & Tanaquil Berto (onderzoeker KIK)
14:40 Bijsturing bij uitvoering en monitoring collectiestukken
Rudi Mertens & Eva Stoppie (MAAT_WERK architecten)
15:00 Slotwoord
Nancy Thiels (erfgoedconsulent Onroerend Erfgoed)
15:20 Vragen en beschouwingen vanuit het publiek
15:40 Bezoek aan de gerestaureerde portiek en tuinpaviljoen
17:00 Receptie op de binnenplaats van het Rubenshuis
De inschrijving voor het colloquium ‘Restauratie van Rubens’ Portiek en Tuinpaviljoen’ op dinsdag 10 september 2019 in het Rubenianum (Kolveniershof), Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen geschiedt electronisch via
de website conf.kikirpa.be/Rubenshuis. Deelname aan het colloquium kost € 120,00.
Het bedrag van de deelname dient uiterlijk vijf werkdagen voor het plaatsvinden van het colloquium te zijn bijgeschreven op de rekening van KIK-IRPA (Jubelpark 1, 1000 Brussel, IBAN BE73 6792 0047 5960). Bij annulering
van een inschrijving eerder dan 2 weken voor aanvang van de studiedag is een annuleringskost van 50% van
het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag te worden voldaan. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

