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CODART 17 Congres
16-18 maart. In het kader van de intensieve samenwerking met Siberische
musea die over een Hollandse en Vlaamse collectie beschikken, heeft SCI
Anna Chernyavskaya, Hoofd collecties van het M.A.Vrubel Museum in Omsk,
uitgenodigd deel te nemen aan het CODART congres in het Rijksmuseum
Amsterdam. De voertaal was Engels. Om er zeker van te zijn dat Anna de
sprekers goed kon volgen, hebben twee medewerksters van SCI haar begeleid
en waar nodig teksten vertaald. Het thema van het CODART congres was de
inrichting en presentatie van collecties in Nederlandse en buitenlandse musea:
vernieuwende concepten en publiekspresentaties werden in diverse bijdragen
toegelicht.
Met begeleiding was het mogelijk om naast het officiële programma een aantal
korte bezoeken voor Anna te regelen aan ondermeer het Van Gogh Museum,
het Begijnhof en het Amsterdam Museum.
Financiering: M.A.Vrubel Museum Omsk en SCI.
Anna Chernyavskaya, hoofd
collecties van het M.A. Vrubel
Museum Omsk

DutchCulture bezoekersprogramma
24-28 maart. Samen met DutchCulture, Centre for
International Cooperation, hebben wij een programma
gemaakt voor twee Russische bezoekers en een
Indonesische bezoekster. Doel was het leren kennen van
Nederlandse instellingen op het gebied van beeldende
kunst, restauratie, technisch onderzoek en speciaal voor
de Indonesische gast: archeologie.
Met het oogmerk op verdere samenwerking waren
Yuri Trofimov, directeur van het M.A. Vrubel Museum,
Omsk en Yulian Kalthurin, senior advisor GosNIIR, het
Staatsinstituut voor Restauratie in Moskou in het het
programma opgenomen. Met bezoeken aan de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Ateliergebouw
Rijksmuseum Amsterdam, Stichting Restauratie Atelier
Yulian Kalthurin, hoofd
Limburg (SRAL), Rijksbureau voor Kunsthistorische
research Tretyakov Galerij,
Documentatie (RKD), Museum De Lakenhal Leiden,
Moskou
Stedelijk Museum Amsterdam, Tropenmuseum en de
Reinwardt Academie was het programma toegesneden op de directe interesse
van de deelnemers. Het vervolg van dit bezoek betekent voor SCI in de
komende jaren een intensievere samenwerking met GosNIIR op het gebied
van onderzoek en restauratie van Hollandse en Vlaamse collecties in Rusland,
resulterend in deelname aan de Master Classes in Omsk van stafleden van
GosNIIR.
Financiering: DutchCulture en de deelnemende instituten.

Moskou Seminar Papierrestauratie A.S. Poesjkin Museum

Recent ontdekte goud stift tekening,
Jan van Eyck

16-20 april. Tweedaags seminar van Birgit Reissland, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE), in het Poesjkin Museum, Moskou. Een tiental musea
uit Moskou en uit de regio waren vertegenwoordigd, naast medewerkers uit
archieven en bibliotheken. De organisatie in Moskou was in handen van
Marina Frolova, hoofd van de afdeling papier restauratie van het Poesjkin
Museum.
Birgit Reissland presenteerde in een
lezing het recent afgesloten technisch
en kunsthistorisch onderzoek naar
een zeldzame goudstift tekening,
die onlangs werd ontdekt van de
hand van Jan van Eyck of zijn atelier.
Inhoudelijk was het seminar gericht
op het tegengaan van inktvraat in
tekeningen en brieven. Conclusie van
de deelnemers: de tijd was te kort.
Kan er een tweede seminar komen?
In samenwerking met de Nederlandse
Ambassade in Moskou en het Poesjkin Deelnemers aan de workshop over papier,
Poesjkin Museum, Moskou
Museum hebben 20 cursisten deel
genomen aan dit seminar.
Financiering: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Poesjkin Museum en SCI.

Astrakan: kennismaking met musea, inventarisatie Hollandse
en Vlaamse Kunst
17-21 mei. Een driedaags bezoek op uitnodiging van vice-gouverneur Konstantin
Markelov, die de banden met Nederland wil aanhalen. Naast bezoeken
aan musea en het pas gerestaureerde Kremlin, was er de mogelijkheid om
vanuit diverse disciplines de Hollandse invloed in Astrakan te belichten.
Historicus I.V. Toroptsin wees op de eeuwenlange handelsbetrekkingen tussen
Nederland en Perzië met als stapelplaats Astrakan. Reizigers en diplomaten
hebben regelmatig gewezen op het belang van deze handelscontacten. De
zeventiende eeuwse douaneregisters geven tweewekelijkse transporten van
en naar Amsterdam aan. Handelswaar, waaronder wapens, kaas en papier.
SCI heeft deze interessante informatie overgedragen aan de
onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam die zich
bezig houdt met onderzoek naar kunstenaars die via het Perzische
hof naar de handelsposten in India en Batavia reisden.
Met de vice-gouverneur is afgesproken hen op de hoogte te
houden van onze bezoeken aan landen rond de Kaspische Zee
met Hollandse en Vlaamse collecties in hun musea. Astrakan zelf
beschikt over een aantal interessante boeken, een twintigtal etsen
uit verschillende perioden en de uitgave van Philip Franz von
Siebold over de jaarlijkse reis naar Edo voor het aanbieden van
geschenken aan de Japanse Shogun. Wij hebben hen voor nadere
contacten doorverwezen naar het Sieboldhuis in Leiden.
Astrakan, seminar over de Nederlandse invloed in Financiering: Ministerie van Cultuur van de Regio Astrakan, SCI.
Astrakan

MasterClass in Omsk met focus op beschilderde panelen

Omsk: Opening van de Masterclass

31 mei-7 juni. Het thema van de MasterClass was ‘The Preservation
of Cultural Heritage. The Scientific Study and Restoration of
17th-19th Centuries Dutch and Flemish Painting.’
2014 was het tweede jaar waarin wij samen met 10 Siberische
musea in het Vrubel Museum voor Schone Kunsten in Omsk een
week lezingen en workshops gaven. Jaarlijks wordt een thema
verder uitgediept. In 2013 lag de nadruk in lezingen en workshops
op onderzoek en restauratie van schilderijen op linnen. In 2014
was het thema paneel schilderijen: de invloed van het klimaat op
gedecoreerde panelen en het maken van een klimaatkist. Hoe
technisch onderzoek en kunsthistorisch onderzoek kan helpen bij
toeschrijvingen en de herkomst van schilderijen.
Dit jaar nam het nationale instituut van de Russische Federatie voor restauratie
en kunsthistorisch onderzoek, GosNIIR, deel aan de MasterClass met lezingen
en presentaties.
De Siberische musea met een Hollandse en Vlaamse collectie zijn:
M.A. Vrubel Museum voor Schone Kunsten, Omsk, V.M. Vasnetsov Museum,
Jekaterinenburg, Regionaal Museum, Sverdlovsk, Regionaal Museum voor
Beeldende Kunst, Tomsk, Staats Galerij voor Beeldende Kunsten, Perm, Staats
Schilderijen Galerij W.I. Surikov, Krasnoyarsk, Museum voor Beeldende Kunst,
Irkoetsk en het Staats Museum voor Beeldende Kunst, Nizhny Novgorod.
Partners in Rusland die dit meerjarenproject ondersteunen zijn: het Ministerie
van Cultuur van de Russische Federatie (RF); Het Staats Onderzoeksinstituut
voor Restauratie (GosNIIR); het
Ministerie van Cultuur van de Regio
Omsk; het M.A. Vrubel Museum
voor Schone Kunsten, Omsk.
Nederlandse deelname bestond
uit de volgende organisaties:
Stichting Cultuur Inventarisatie
(SCI); Stichting Restauratie Atelier
Limburg, Maastricht (SRAL);
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW); Nederlandse Ambassade in
Omsk: Masterclass het maken van een klimaatkist
Moskou.
Besloten werd de lezingen van de deelnemers te bundelen in een Engels/
Russische publicatie die in de loop van 2015 zal worden gepresenteerd in
Moskou.
Financiering: Ministerie van Cultuur van de Russische Federatie, Ministerie van
Cultuur Regio Omsk, Staats Onderzoeksinstituut voor Restauratie, GosNIIR,
Nederlandse Ambassade Moskou, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, (RCE).

DutchCulture: Bezoekersprogramma, delegatie Stad Moskou
DutchCulture

5 september. DutchCulture, Reinwardt Academie. Een delegatie van de stad
Moskou bezocht Nederland om kennis te maken met de manier waarop
nieuwbouw in historische gebouwen wordt geïntegreerd en beschermd in
Nederland. Een spectaculair voorbeeld is het gebouw van de Tweede Kamer
door architect Pi de Bruijn. Een archeologisch voorbeeld is het onderzoek
en het mogelijke herstel van het Lefortovopark, de tuin die arts Nicolaas
Bidloo in 1722-1723 op last van Tsaar Peter de Grote heeft laten aanleggen in
het noordoosten van Moskou. Lia Gorter heeft namens SCI een presentatie
gegeven over het inventariseren, documenteren en onderzoeken van roerend
erfgoed in Moskou en in de Russische Federatie.
Financiering: Stad Moskou en DutchCulture.

CODART focus, Boedapest, tentoonstelling Rembrandt en de
Gouden Eeuw
26-27 oktober. De tentoonstelling ‘Rembrandt and the Golden Age’ in het
Szépmüvészeti Múzeum in Boedapest was de aanleiding om er de CODART
focus conferentie te houden. Ildikó Ember, scheidend hoofdconservator
van het museum hield een inleiding over de samenstelling en de
ontstaansgeschiedenis van de tentoonstelling met 178 werken bijeengebracht
uit privé verzamelingen en musea, aangevuld met topstukken uit de meer
dan 500 werken tellende eigen collectie Hollandse kunst uit de
zeventiende eeuw. Hiermee werd het niet alleen Rembrandt en de
Gouden Eeuw, maar ook een overzicht van topstukken uit de hele
Gouden Eeuw.
Ildikó’s opvolgster, Julia Tatrai, gaf een lezing over de herkomst
van de collectie die grotendeels stamt uit de periode dat
Aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk (1614-1662)
gouverneur van de Habsburgse Nederlanden was.
Vermeldenswaard is de prachtig uitgegeven catalogus bij de
tentoonstelling.
De Nederlandse Ambassadeur in Hongarije, Gajus Scheltema,
heeft Ildikó na de voorbezichting van de tentoonstelling de
ridderorde van Oranje-Nassau uitgereikt voor haar levenswerk ten
dienste van de Hollandse Kunst.
Museum Szépmüvészeti Múzeum in Budapest
Financiering: SCI.

Bakoe, Azerbeidzjan, Inventariseren van de collectie
Hollandse en Vlaamse kunst

Bakoe, Azerbeidzjan:
Staatsecretaris van Cultuur
Sevda Mammadaliyeva en de
bestuursleden van SCI, Jan
Hesseling en Lia Gorter

13-17 december. Op uitnodiging van het ministerie van cultuur van
Azerbeidzjan zijn de bestuursleden van SCI, Jan Hesseling en Lia Gorter, op
bezoek geweest in Bakoe.
Doel van de missie was de Hollandse en Vlaamse kunst in het Museum
voor Beeldende Kunst te inventariseren. De staf van het museum had
ter voorbereiding van onze reis al lijsten ter beschikking gesteld met de
werken. Ter plaatse zijn van de hele collectie nieuwe foto’s gemaakt. Met
de staatssecretaris voor cultuur is afgesproken een plan te maken voor het
schoonmaken van de schilderijen en kunsthistorisch onderzoek te doen naar
de toeschrijvingen en herkomsten, die veelal dateren van rond 1900. Het
hoofdgebouw van het museum wordt gerenoveerd. In 2016 is de opening van
het gebouw gepland. Ons voorstel is de schilderijen schoon en presentabel te
maken zodat de zalen met Hollandse en Vlaamse kunst te zien zullen zijn bij
de heropening van het gebouw.
Financiering: Ministerie van Cultuur van Azerbeidzjan.

Invoer collecties in de Database van het RKD
Een al langer lopend project is de invoer van de collecties die SCI heeft
geïnventariseerd in buitenlandse musea. Nu de database van het RKD ook
een Engelse component heeft is het mogelijk de gegevens van SCI in die
taal in te voeren. De Hollandse en Vlaamse schilderijen van de collectie van
het Staatsmuseum voor Beeldende Kunst uit Nizhny Novgorod is volledig
ingevoerd. De schilderijencollectie van het Poesjkin Museum in Moskou en van
het Museo Nacional de Bellas Artes in Havana, hoewel nog niet volledig, zijn
ingevoerd.
Helaas is nog niet alles zichtbaar. Eensdeels omdat de toeschrijvingen
door medewerkers van het RKD worden gecontroleerd en ten andere
omdat er te weinig menskracht beschikbaar is om de collecties in te
voeren. In 2015 zullen wij doorgaan met de aanlevering van gegevens
voor invoer in de database van het RKD.
Financiering: K F Hein fonds.
RKD

