Brussel, 26 oktober 2021

PERSBERICHT
Inhuldiging van het werk “CUBE” van Charles Kaisin in het UMC Sint-Pieter
Het UMC Sint-Pieter huldigt het werk “CUBE” van Charles Kaisin in op woensdag 27 oktober 2021 om
11.30 uur in de hoofdingang van zijn campus Hallepoort (Wolstraat).

Het is een eer voor het UMC Sint-Pieter om een origineel werk van Charles Kaisin, onvoorwaardelijke
steun van het ziekenhuis en het ziekenhuispersoneel, in ontvangst te nemen. “CUBE” is een originele
compositie van origami, gevouwen en geassembleerd door het ziekenhuispersoneel, de patiënten en
honderden vrijwilligers en vervolgens ontworpen naar een artistiek ontwerp van Charles Kaisin.
Zoals deze kubus op zijn punt, neigt de geneeskunde naar rationaliteit om beter te begrijpen hoe
patiënten verzorgen. Het blijft in beweging en evolueert voortdurend, zoals het kinetische aspect van de
origami-installatie.
“CUBE” bestaat uit veelkleurige origami, een weerspiegeling van de diversiteit en culturele rijkdom van
het ziekenhuis en zijn patiënten.
Dit permanente werk, krijgt een ereplaats in het hart van het ziekenhuis. Door kunst centraal te stellen,
benadrukt het ziekenhuis de menselijke en relationele kant van de zorg waar het sterk aan gehecht is.
Het ziekenhuis ontvangt dit kunstwerk, opgedragen aan het medisch en verzorgend personeel, dankzij
de gulle schenkingen van donateurs en mecenassen en de onvoorwaardelijke steun van Stad Brussel.
De inhuldiging vindt plaats op woensdag 27 oktober 2021 om 11.30 uur, in aanwezigheid van de artiest
Charles Kaisin, de mecenassen en vertegenwoordigers van donateurs van de Fondation Engie en
Immobel.
Praktisch:
Bezoekers moeten hun Covid Safe Ticket tonen bij de ingang en het dragen van een masker blijft verplicht
in het hele ziekenhuis.
Bereikbaarheid: wij raden het openbaar vervoer aan. Met de auto heeft u toegang tot de ondergrondse
parking van het ziekenhuis via Hoogstraat 322, volg de borden "ingang ziekenhuis" om bij de receptie te
komen.
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