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PARCUM: een nieuw museum voor religie, kunst 
en cultuur
Openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en 
bevrijding’ | 25 oktober 2017 – 25 februari 2018

Vanaf dit najaar heeft Leuven er een nieuw museum bij. PARCUM, dialoogmuseum voor 

religie, kunst en cultuur, zal zijn intrek nemen in de pas gerenoveerde zalen van de Abdij 

van Park. Op 25 oktober 2017 opent PARCUM zijn deuren met een tentoonstelling over de 

betekenis van afzondering en isolement in religieuze beleving.

Dialoogmuseum voor 
religie, kunst en cultuur

Dialoog in een superdiverse samenleving

PARCUM brengt thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur, dikwijls aan de 
hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. “Als dialoogmuseum hebben we 
bijzondere aandacht voor de betekenis van religie, kunst en cultuur in de multireligieuze en superdiverse 
samenleving van vandaag. Door religieus erfgoed te verbinden met universele thema’s willen we 
betrokkenheid creëren bij bezoekers van allerlei levensbeschouwelijke en culturele achtergronden”, aldus 
Liesbet Kusters, curator PARCUM.

Openingstentoonstelling over beslotenheid en bevrijding in religieuze beleving

Met de opening van het museum wordt ook de gesloten architectuur van de abdij voor het eerst sinds 
lang voor het publiek opengesteld. Daarmee samen komt de tentoonstelling onder meer naar buiten met 
erfgoed uit kloosters, abdijen en kerken dat nooit eerder werd tentoongesteld. ‘Van de wereld’ onderzoekt 
het fenomeen van isolement en beslotenheid in de christelijke traditie. Waarom trekken religieuzen zich 
terug in een kloostercel of een afgelegen abdij? De tentoonstelling neemt je mee langs hun zoektocht naar 
goddelijke bevrijding, een tocht waarin de focus op het beeld een belangrijke rol speelt. 

PARCUM opent voor het publiek op woensdag 25 oktober 2017. De openingstentoonstelling ‘Van de wereld’ 
loopt tot en met zondag 25 februari 2018.

Museum Parkabdij wordt PARCUM

De restauratie van de westvleugel van het 
abdijgebouw is onlangs afgerond. De voormalige 
ontvangstruimtes van de abt worden de komende 
maanden omgevormd tot museumzalen. Hiermee 
wordt de tentoonstellingsoppervlakte van het 
huidige Museum Parkabdij meer dan verdrievoudigd. 
Het gebruik van de prachtige historische ruimtes 
biedt heel wat mogelijkheden voor PARCUM, dat 
vanuit de religieuze thematiek ook een belangrijke 
maatschappelijke taak op zich wil nemen.

Abdij van Park - © CRKC



PARCUM is het museum voor religie, kunst en cultuur en is door de Vlaamse overheid erkend als 
regionaal museum. Het valt onder de structuur van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
(CRKC vzw). PARCUM wordt gesteund door onder andere de Vlaamse bisdommen, de KU Leuven, Unie 
van de Religieuzen van Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven en de vzw Abdij van Park.

PRAKTISCH

PARCUM - Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur 
Abdij van Park 7 
3001 Heverlee - Leuven

Openingstentoonstelling 
Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding

Wanneer 
Van 25 oktober 2017 tot 25 februari 2018

Openingsuren 
Dinsdag – zondag: van 10 uur tot 17 uur 
Gesloten op maandag en feestdagen

Tickets 
€ 10 (standaard) | € 8 (kortinghouder) | € 5 (12-18 j.) | gratis (< 12 j.) 
audioguide inbegrepen

Meer info 
www.parcum.be – binnenkort online!

PERSCONTACT

Loes Verschuren 
Communicatie & pers PARCUM 
loes.verschuren@crkc.be 
016 40 60 73

Liesbet Kusters 
Curator PARCUM 
liesbet.kusters@crkc.be

Jan Klinckaert 
Voorzitter wetenschappelijk comité 
PARCUM en directeur CRKC vzw 
jan.klinckaert@crkc.be

BEELDMATERIAAL

Afbeeldingen kunnen enkel voor pers- of promotiedoeleinden ten gunste van PARCUM gedownload 
worden op volgende link: https://www.flickr.com/photos/crkcvzw/albums/72157680976979700 
Gelieve de correcte credits te vermelden.

Download persmap PARCUM: http://crkc.be/sites/default/files/20170419_persmap_parcum.pdf
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