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Jacob Jordaens (Antwerpen 1593-1678), Meleager en Atalanta 

Circa 1617–1618, Olieverf op doek, 156,5 х 123 cm 
Signatuur en inscriptie: Linksonder signatuur:  J JORDAENS FECIT 
Inscriptie: op subframe met zwarte verf: Г.Э. 6619  
Inventarisnummer: Ж-820 
Jekaterinenburg, Museum voor Schone Kunsten 

Herkomst:  
Voor 1809-1917 in de verzameling van de graven van Sheremetyev,  
‘Fontein Huis’, St. Petersburg. 
1917-1931: Museum van de Politieke Verlichting afdeling Leningrad,  
Ministerie van Openbaar Onderwijs, Leningrad. 
1931-1949: Hermitage, St. Petersburg. 
1949-heden: Jekaterinenburg, Museum voor Schone Kunsten.

Meleager en Atalanta 

Homerus heeft in de Ilias 
beschreven hoe de godin Diana 
een enorm everzwijn naar 
Caledonië stuurt omdat de 
koning van dat land heeft 
nagelaten haar een offer te 
brengen. De jagende Atalanta 
weet het everzwijn te 
verwonden en het is haar 
geliefde, koningszoon 
Meleager, die het everzwijn de 
doodsteek geeft. Hij schenkt 
haar de kop van het dier als 
jachttrofee. De jaloerse ooms 
van Meleager willen haar de 
kop ontfutselen. Jacob Jordaens 
beeldt het moment uit waarop 
de verontwaardigde Meleager 
zijn zwaard trekt. In het verhaal 
vermoordt hij daarop zijn ooms 
en wordt hij vervolgens door 
zijn moeder vervloekt. Hij zal 
een gruwelijke dood sterven.

Het Museum voor Schone 
Kunsten en de bibliotheek in 
Jekaterinenburg, zijn in 1870 
opgericht door de Oeral Society 
of Natural History Amateurs, 
OSNHA. De collectie bestond 
voornamelijk uit natuurlijke en 
historische objecten. De 
kunsten afdeling kon in 1901 
worden geopend dankzij een 
gift van de Akademie van 
Kunsten aan de stad, die in 
1887 een aantal werken 
achterliet van een reizende 
tentoonstelling (Peredvizhniki).



Het Museum van Schone Kunsten  

De opening van de nieuwe afdeling in 1901 
viel samen met een tentoonstelling van 
professionele en amateur kunstenaars in de 
zalen van het museum van Jekaterinenburg. 
Veel van deze gepresenteerde werken werden 
aan het eind van de tentoonstelling 
overgebracht naar de OSNHA. In de jaren 
1919-1920, na een besluit van een speciale 
commissie, werden veel kunstwerken van 
particuliere eigenaren genationaliseerd en 
naar het museum gestuurd. Er waren ook 
werken bij uit het Staats Museumfonds en de 
Staats aankoop Commissie.  
In 1925 kregen het museum en de bibliotheek 
de status van Staatsmuseum. Op 1 april 1936 
werd de Kunstgalerie Sverdlovsk opgericht 
op basis van de kunstcollectie van het 
OSNHA Museum.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een 
aanzienlijk deel van de Hermitage-collectie 
naar de Oeral geëvacueerd, de Kunstgalerie 
Sverdlovsk werd vier jaar lang een afdeling 
van het grootste museum van het land. Na de 
oorlog werden als dank 27 schilderijen, 5 
sculpturen en 84 decoratieve en toegepaste 
kunstwerken door de Hermitage aan de 
galerie geschonken. 
In 1986 werd het museum ondergebracht in 
een gerenoveerd gebouw uit 1749. Dit 
voormalige ziekenhuis voor arbeiders van de 
IJzerwerkfabriek, gelegen aan de oever van 
de rivier de Iset is het oudste overgebleven 
stenen gebouw in de stad. De P-vormige 
binnenplaats werd overdekt en voorzien van 
een glazen wand. De ontstane ruimte was 
bedoeld voor één van de belangrijkste 
kunstwerken van het museum:  

Het Kaslinski-kunst ijzergietwerk 
 
Dit ijzeren paviljoen uit gietwerk werd 
ontworpen door de St. Petersburgse architect 
Jevgeni Baumgarten als de presentatie op de 
wereldtentoonstelling in 1900 in Parijs van 
het Kyshtymski-bergdistrict. Daar werd dit 
voorbeeld van de Russische gietijzeren 
architectuur bekroond met de hoogste prijs.  
Nu staat het paviljoen als uniek object 
vermeld in de internationale catalogus van 
Unesco-musea als de enige architectonische 
structuur van gietijzer in de wereld die 
gevestigd is in een museumcollectie.

Tegenwoordig omvat de collectie van het 
Jekaterinenburg Museum voor schone Kunsten 
verschillende perioden uit de geschiedenis van de 
wereldkunst. De collectie bestaat ondermeer uit 
werken van de belangrijkste West-Europese scholen: 
Italiaanse, Franse, Duitse Hollandse en Vlaamse kunst 
van de 14e tot de 20e eeuw. 

In 1988 werd de naam van dit museum omgedoopt tot 
het Museum voor schone Kunsten, en sinds 1992 het  

‘Jekaterinenburg Museum voor schone Kunsten’.  
Het Museum blijft groeien: 
In 2017 werd een nieuwe afdeling opgericht ‘Museum 
voor Naïeve Kunst’.  
Sinds juli 2021 is het Cultureel en Educatief Centrum 
‘Hermitage-Oeral’ geopend. En in december 2021 
werd het ‘Centrum van de Geschiedenis van de 
Steenhouwerij’ in gebruik genomen, vernoemd naar 
A.K. Denisov-Oeralski. (Een kunstschilder geboren in 
Jekaterinenburg, die leefde van 1864 tot 1926). 

Naast nieuwe tentoonstellingsruimten  kreeg het 
museum in 2021 een apart restauratieatelier- en een 
museumdepot. 

Olga Gornung, Hoofd, Schilderijen Departement, 
Jekaterinenburg Museum voor Schone Kunsten


