MARMERIMITATIE EN -RESTAURATIE
In de zeventiende en achttiende eeuw waren marmerimitaties zeer in trek voor de decoratie van kerkelijke
en ook wereldlijke gebouwen. Je moet maar eens een
kerk binnenstappen en je zal bij nader toezien vaak moeten constateren dat het zo echt lijkende marmer in vele
gevallen niets meer is dan een over hout geschilderde
imitatie. Imitaties waren vooral zo populair omdat echte
marmer en vooral het transport zo duur was. De kennis
van het imiteren of nabootsen van marmer is eigenlijk de
laatste decennia verloren gegaan. Toch hebben we deze
kennis nog nodig al was het maar om de nodige restauraties te kunnen uitvoeren.

PROGRAMMA
Deze intensieve cursus is een totaalpakket van twee dagen met start stipt om halftien.
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