
Sinds 1893 waren er een aantal invloedrijke mensen in 
Moskou die pleitten voor een openbaar kunstmuseum 
met een educatief centrum in Moskou.  

Vooral Ivan Vladimirovich Tsvetaev (1847-1913) *, 
professor van de afdeling Kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Moskou, doctor in de Romeinse 
literatuur en kunsthistoricus, schreef herhaaldelijk over 
de noodzaak voor Moskou om zo'n museum te hebben.  

De plannen voor de bouw van een museum werden in 
1898  goedgekeurd. Het complex werd ontworpen en 
uitgevoerd door de Moskouse architect Roman 
Ivanovich Klein (1858-1924) en ingenieur Ivan 
Ivanovich Rerberg (1869-1939). Het gebouw kreeg het 
aanzien van een oude tempel op een hoog podium met 
een Ionische zuilengalerij langs de gevel. Het glazen 
dak zorgde voor voldoende daglicht in de zalen op de 
tweede verdieping en twee atriumhoven. Elektrische 
verlichting in de expositiehallen was aanvankelijk niet 
gepland. Men geloofde dat de beste manier om het 
beeldenmuseum te bekijken in natuurlijk licht was, en 
het zou alleen overdag geopend zijn.

De geschiedenis van het Poesjkin Staatsmuseum voor  
 Schone Kunsten in Moskou, Rusland

De rol van Ivan Vladimirovich Tsvetaev bij het vormgeven 
van het museum was belangrijk. Hij beschouwde het niet 
alleen als een gebouw met een sociaal en cultureel doel, 
gelegen op het grondgebied nabij het Kremlin en tegenover 
de kathedraal van Christus de Verlosser, maar ook als een 
educatief object in de geschiedenis van de architectuur. Hij 
benadrukte dat het project moest worden uitgevoerd in de 
vorm van oude klassieke architectuur of in de stijl van de 
Renaissance. Tsvetaev voorzag de architect voortdurend van 
de nieuwste gespecialiseerde literatuur over architecturale 
monumenten. Zo is bijvoorbeeld de voorgevel van het 
museum versierd met een zuilengalerij, die op grotere schaal 
de verhoudingen van de zuilengalerij van de oostelijke 
portiek van het Erechtheion, een tempel op de Atheense 
Akropolis (gebouwd in 421-406 v.Chr.) weergeeft.  

Het naar Alexander III vernoemde Museum voor Schone 
Kunsten werd op 31 mei (13 juni) 1912 feestelijk geopend. 
De ceremonie werd bijgewoond door tsaar Nicolaas II. 

De eerste directeur van het museum van 1911 tot de dag van 
zijn overlijden in 1913 was I.V. Tsvetajev. Het nieuwe 
museum werd meteen populair bij het grote publiek en was 
sterk verbonden met de afdeling Kunstgeschiedenis van de 
universiteit van Moskou. Er werden vele cursussen en 
rondleidingen gegeven.

Het Poesjkin Staatsmuseum voor Schone Kunsten, Moskou, Rusland 

Opening van het Alexander III Museum voor Schone Kunsten 
in Moskou in 1912. 
In het midden tsaar Nicolaas II en rechts van hem de 
directeur van het museum, I.V. Tsvetajev 

*Tsvetaev is de vader van de bekende Russische dichteres Marína 
Ivanovna Tsvetajeva (1892-1941). Haar werk wordt nog steeds 
veel gelezen. 

De eerste ideeën

De eerste directeur



In 1948 werd het Staatsmuseum voor Nieuwe Westerse Kunst 
(GMNZI) gesloten. Een deel van deze collectie van West-
Europese en Amerikaanse meesters uit de tweede helft van de 19e 
en de eerste helft van de 20e  eeuw kwam terecht in het Poesjkin 
museum in Moskou. 

Het waren voornamelijk werken van Franse impressionisten en 
post-impressionisten uit de beroemde collecties van de Moskouse 
verzamelaars Ivan Abramovich Morozov en Sergey Ivanovich 
Shchukin.  

Momenteel bestaat de vaste collectie van het Poesjkin museum uit 
vier exposities: 

• Sculptuur van West-Azië, de oudheid, de middeleeuwen en 
van de Renaissance.  

• De kunst en cultuur van oude beschavingen en voorwerpen 
van opgravingen die door het museum zijn uitgevoerd. 

• Een kunstgalerie uit de 8e – 20e eeuw met werken van oude 
Europese meesters, waaronder Byzantijnse iconen en oude 
mozaïeken en werken van West-Europese en Amerikaanse 
kunstenaars en beeldhouwers uit de 19e  en 20e  eeuw. De 
expositie is georganiseerd volgens het principe van nationale 
scholen en veranderende artistieke tijdperken. 

• Particuliere Collecties, een expositie die kunstcollecties als 
cultureel fenomeen demonstreert, met behoud van hun 
integriteit en met aandacht voor de persoonlijkheid van hun 
verzamelaars.  

Sinds 2006 zijn er in nabijgelegen gebouwen een Museum 
Centrum voor kinderen en jongeren en een uitgebreide expositie 
van Europese en Amerikaanse schilder-, en beeldhouwkunst van 
de 19e en 20e eeuw geopend. 

De collectie van het museum is ontstaan vanuit de 
verzameling Kunst en Oudheden van de Universiteit 
van Moskou, die onder meer antieke vazen, afgietsels 
van oude beeldhouwkunst omvatte. De verzameling 
bestond tevens uit middeleeuwse en Renaissance 
kunst. In 1909 werd de collectie uitgebreid met oude 
Egyptische kunst verzameld door de Russische 
oriëntalist Vladimir Semyonovich Golenishchev  
 (1856-1947). 

Vele andere rijke Russische verzamelaars schonken 
delen van hun collecties aan het museum. 

Na de Russische revolutie werden collecties van de 
genationaliseerde landgoederen rondom Moskou, 
kunstobjecten uit het Museumfonds en de collectie 
van het Rumyantsev Museum ondergebracht in het 
museum. 

De naam van het museum werd in 1923 veranderd in 
‘Staatsmuseum voor Schone Kunsten’. In 1937 werd 
daar de naam van de Russische dichter A.S. Poesjkin 
(1799-1837) aan toegevoegd. 

In 1941-1944 werden de meeste museumcollecties 
geëvacueerd naar Novosibirsk en Solikamsk.  
Na de 2e Wereldoorlog werden aankopen hervat, 
evenals archeologische opgravingen die sinds 1927 
door het museum op de Krim en Taman werden 
uitgevoerd. 

Het Poesjkin museum nam ook deel aan de 
Transkaukasische archeologische expeditie op het 
grondgebied van de Erebuni vesting in Armenië.  

Ontstaan van de collectie 1948 tot heden 

Foto uit 1913 van I.V. Tsvetaev (1847-1913), de 
eerste directeur van het museum 
Fotograaf, Karl Fischer (1859-1923) 

‘Kudde aan het water’, ca 1660  
Nicolaes Pietersz. Berchem (1622-1683)  
Olieverf op doek, bevestigd op hout, 56 x 70 cm, inv. Ж-431  
Poesjkin Staatsmuseum, Moskou, Rusland 

Ontstaan van de collectie 1909-1948 



De Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) onderhoudt 
sinds de jaren negentig samenwerkingsrelaties met het 
personeel en de directie van het Poesjkin museum. 
Tijdens een conferentie in Moskou wilde Lia Gorter, 
directeur van SCI, een tentoonstelling in het Poesjkin 
museum bezoeken. Lange rijen bezoekers kronkelden 
voor het museum. Lia had niet veel tijd. Ze was lid van 
het Nederlands Vakverbond (FNV) en had contact gelegd 
met een Russische collega. Ze liet merken dat ze 
teleurgesteld was dat ze het museum niet kon bezoeken 
vanwege de lange rijen. Haar contactpersoon pakte de 
telefoon en vertelde haar dat ze onmiddellijk naar de 
personeelsingang van het museum kon gaan om te 
worden opgewacht door de Duitstalige conservator 
Marina Senenko. Marina nodigde haar uit om 
Nederlandse stukken in de opslag te zien. Door samen de 
schilderijen te bekijken ontstond er een band voor het 
leven. 

Marina was op dat moment hoofd van de afdeling 
Europese en Amerikaanse schilderkunst en ze was bezig 
met het herzien van de catalogus van Nederlandse 
kunstwerken van het museum. Ze had toen nog geen 
internet en weinig toegang tot Nederlandse archieven. Ze 
stuurde per fax vragen aan SCI die Bernard Vermet en 
Lia Gorter zo goed mogelijk probeerden te 
beantwoorden. 

In 2000 verscheen de Russische editie van de collectie 
Nederlandse schilderijen van het Poesjkin Museum. 
Tegen die tijd was het voor Marina mogelijk om de 
jaarlijkse conferenties van het internationale netwerk van 
curatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst (CODART) 
bij te wonen en haar eigen archiefonderzoek te doen bij 
het Rijksmuseum en het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis (RKD). Helaas liep de Engelstalige 
uitgave van de Poesjkin-catalogus vertraging op en kon 
deze pas na Marina's dood in 2009 worden gepubliceerd. 
Marina's favoriete schilderij was ‘Bleekveld bij 
Haarlem’ dat uitgebreid besproken wordt in het 
schilderij van de maand oktober 2022. 

SCI en het Poesjkin Museum  

‘Halffiguur van een oude vrouw’, 1654  
Rembrandt van Rijn (1606-1669) of navolger  
Olieverf op doek, 74 x 63 cm  
Gesigneerd en gedateerd links midden, Rembrandt f. 1654  
Poesjkin Museum, Moskou, inv. Ж-2624 

Via de collectie Heinrich Graf von Brühl, Dresden 
verkocht aan Catharina de Grote in 1769 
1769-1930 Hermitage, St. Petersburg  
1930-heden Poesjkin Museum, Moskou 


