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KOEN VAN BOXEM

Er was zelfs al een eerste tentoonstel-
ling in het najaar van 2019 gepland:
de wereld van Pieter Bruegel de
Oude. Maar die expo verdwijnt even
in de koelkast. Toch zit museum -
directeur Manfred Sellink niet in zak
en as om het uitstel. ‘Eigenlijk is er al-
leen maar positief nieuws’, zei hij gis-
teren in het depot van het museum
op de site van Katoen Natie in Kallo.
Daar hebben de restaurateurs van
het museum hun werkplaats. Schil-
derijen van Ensor en Rubens, een
tijdgenoot van Bruegel, luisteren
mee.

‘Er zijn twee oorzaken voor de
vertraging. De eerste reden is de uit-
breiding van het renovatiedossier. In
de loop van vorig jaar heeft minister
van Cultuur Sven Gatz (Open VLD)
ingestemd om de heraanleg van de
tuin en de renovatie van gevel en
kantoren ook in het project op te ne-
men. In het oorspronkelijke master-
plan uit 2006 was dat niet het geval.
Ik vond dat spijtig, omdat je maar
beter alle problemen in één keer
aanpakt als je begint te verbouwen.
De minister vond dat ook. Hij heeft
daarom 9 miljoen euro extra vrijge-
maakt. Op die manier krijgt het mu-
seum van binnen en van buiten een
heel nieuwe look-and-feel.’

Voor de gevelrenovatie is een aan-
besteding uitgeschreven. De heraan-
leg van de tuinen rond het museum-
gebouw staat al een stuk verder. De
nieuwe tuin wordt een mix  van bo-
men, bloemen, grasperken en kunst-
werken. Het architectenbureau heeft
ervoor gekozen om de originele tuin
uit de 19de-eeuw niet klakkeloos te
kopiëren maar functioneel aan te pas-
sen aan de hedendaagse noden. Het is
de bedoeling dat hij ruimte biedt voor
‘zachte recreatie’.  Er mag met andere

woorden in gespeeld worden.
De beelden die in de tuin worden

getoond, komen in de eerste plaats
uit de vaste collectie van het KMSKA.
Maar Sellink sluit niet uit dat op ter-
mijn sculpturen uit het openlucht-
museum Middelheim geleend wor-
den. De kostprijs van de nieuwe tuin
bedraagt 1,8 miljoen euro.

De andere reden voor het uitstel
van de heropening is vertraging die
de bouwwerken aan het museum
hebben opgelopen. ‘Er waren ver-
schillende buffers ingebouwd, maar
die bleken onvoldoende.’

De renovatie bestaat uit twee fa-
ses. De eerste fase omvatte sloopwer-
ken en de bouw van een nieuw de-
pot. Die werken duurden van 2011
tot 2014. De tweede en nog lopende
fase behelst een nieuwbouw die op
de zes oorspronkelijke binnen -
koeren van het oude museum -
gebouw wordt neergepoot.

‘Vooral tijdens de eerste fase heb-
ben we met tegenslagen af te reke-
nen gekregen. Er moest meer asbest
verwijderd worden dan we hadden
gedacht. Ook de afbraak van de bun-
ker in de kelder verliep moeilijker
dan gedacht. Dat is volledig hand-
matig moeten gebeuren. De voorbije
maanden werd steeds duidelijker
dat we de geplande opening in het
najaar van 2019 niet gingen halen.
Het heikele punt is het uittesten van
het nieuwe klimaatregelings -
systeem. Daar willen we geen risico
mee nemen. In de ideale wereld ne-
men die testen een jaar in beslag. We
gaan die periode iets inkorten, maar
hoe dan ook gaan die testen de ope-
ning van het museum vertragen.’

Wanneer het museum dan wel
opengaat, wil de directeur niet zeg-
gen. ‘Omdat ik het nog niet weet. Ik
wil dan ook geen datum noemen
die met de natte vinger bepaald is.

De komende maanden komt er
meer duidelijkheid.’

Sellink begrijpt dat mensen zich
afvragen waarom de renovatie zolang
moet duren. Het museum sloot in
2011 de deuren. ‘Ik krijg die vraag elke
dag. Het is geen sinecure om een
groot historisch gebouw te renoveren.
Er komt zoveel bij kijken. Kijk maar
naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Dat was tussen 2003 en 2013 dicht.’ 

De renovatie zal uiteindelijk 80
miljoen euro kosten, betaald door
de Vlaamse regering. In het oor-
spronkelijke masterplan uit 2006
was in 50 miljoen voorzien. ‘Maar
daar waren veel uitgaven nog niet in
gebudgetteerd omdat toen van een
gefaseerde renovatie was uitgegaan.
Nu gaat het om een totaalrenovatie.
Als je de inflatie meerekent, hebben
we de bouwkosten nooit overschre-
den. Dat kan ook niet. De politici in
Brussel kijken streng toe.’

Heropening KMSKA nog niet voor morgen
Het gerenoveerde Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten in
Antwerpen moet de geplande
opening in 2019 uitstellen. Deels
door vertraging, deels door 
extra renovatiewerken.

De bouw- en restauratiewerken aan het museum zijn volop bezig, maar door de uitbreiding van het renovatieproject wordt de geplande heropening in 2019 niet gehaald. 

Ik kan nog niet 
zeggen wanneer het
museum opnieuw
opengaat. 
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THOMAS PEETERS

Het Museum voor Schone Kunsten
in Gent haalde maandag 24 kunst-
werken van het Russische verzame-
laarskoppel Toporovski weg, in
afwachting van het onderzoek naar
hun echtheid door een experten-
commissie.

Halfweg januari publiceerde het
vakblad The Art Newspaper al een
artikel over de achtergrond van de
Toporovski’s. Daaruit bleek toen al
dat onder meer de familiebanden
waarop het echtpaar zich beroept
om zijn grote kunstcollectie te ver-
antwoorden, niet kloppen. Het kop-
pel ontkende. ‘De auteur zal worden
vervolgd’, zei Olga Toporovski. ‘Het
artikel is grotendeels ongefundeerd
en lasterlijk in elk detail’, aldus ook
Igor Toporovski.

Verder onderzoek van het blad
leert dat de uitleg voor het vertrek
van de Toporovski’s uit Rusland niet
klopt. Zij beweren dat ze in 2006 in

Brussel terechtkwamen na onenig-
heid met de Russische regering. Ni-
kita Semjonov, destijds aanklager
voor het Russische gerecht, kreeg
met de Toporovski’s te maken in het
onderzoek naar de Preobrazhenski-
zaak in 2005 en 2006. Het echtpaar
Preobrazhenski werd veroordeeld
voor het verkopen van valse Russi-
sche schilderijen.

In het onderzoek vond de politie
een handgeschreven ontvangstbe-
wijs voor de verkoop van twee schil-
derijen, dat de Preobrazhenski’s
hadden verkocht aan een ‘machtige
oligarch’ in naam van Toporovski.
Het ontvangstbewijs was getekend
door Toporovski. ‘Hij emigreerde uit
Rusland kort na de ondervraging’,
zegt Semjonov.

In 2013 kreeg Semjonov weer te
maken met Toporovski, toen hij ge-
contacteerd werd door een artiest die
zei dat hij ongeveer 50 schilderijen ‘in
de stijl van de Russische avant-garde-
kunstenaars’ had verkocht aan Topo-
rovski en een Russische kunsthande-
laar. Toen die laatste weigerde te be-
talen, stapte de kunstenaar naar de
politie met foto’s van de werken. ‘Als
ik die foto’s vergelijk met de werken
in de Gentse tentoonstelling, dan zie
ik gelijkenissen’, aldus Semjonov.

Internationale kritiek 
doet Russische bruiklenen wankelen
Er worden alsmaar meer gaten
geschoten in het verhaal van 
de Russische verzamelaars die 
mogelijk valse kunstwerken 
aan het MSK in Gent in bruik-
leen gaven.

Het verzamelaarskoppel Igor

en Olga Toporovski. 
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De film ‘Noces’ van de Belgische 
regisseur Stephan Streker is in de ca-
tegorie ‘Beste buitenlandse film’ ge-
nomineerd voor de Césars, de Fran-
se filmprijzen. ‘Noces’  gaat over 
gedwongen huwelijken en ere-
moorden. In de film zijn rollen weg-
gelegd voor onder meer Olivier
Gourmet, bekend van verschillende
films van de Dardennes, en Sébas-
tien Houbani. De concurrentie is
niet mals. De Belgische film neemt
het op tegen ‘Loveless’, ‘The Nile Hil-
ton Incident’, ‘Dunkirk’, ‘La La Land’
en het eerder al met de Gouden
Palm bekroonde ‘The Square’ van de
Zweed Ruben Östlund. De prijsuit-
reiking volgt op 2 maart in Parijs. 

De Stadsschouwburg van Amster-
dam en Toneelgroep Amsterdam van
de Vlaming Ivo Van Hove gaan met
ingang van het nieuwe theatersei-
zoen verder onder de gezamenlijke
naam Internationaal Theater Am-
sterdam (ITA).

De fusie was al in september de-
finitief besloten. Niet iedereen had
er aanvankelijk vertrouwen in. Som-
migen vreesden dat het geheel te
veel zou afhangen van Ivo van Hove,
de leider van Toneelgroep Amster-
dam. Uiteindelijk overheerste toch
het geloof in de samenwerking. ‘De
nieuwe naam typeert in enkele
woorden wat we zijn’, aldus het ge-
zelschap. ‘Hij toont dat we theater
maken en programmeren in en van-
uit Amsterdam, maar in een inter-
nationale context.’

Belgische film kan
César winnen

Nieuwe naam
voor gezelschap
van Ivo Van Hove

FILMPRIJZEN

‘Waar het verleden de toekomst ont-
moet’ is de slogan van het Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het
Europese themajaar moet mensen

bewuster maken van het economi-
sche en sociale belang van cultureel
erfgoed. Het is de eerste keer dat een
Europees Jaar aan het cultureel erf-
goed gewijd wordt. Zowel materiële
als immateriële goederen, zoals na-
tuursites, archeologische sites, maar
ook literaire werken of tradities van
de Europese burgers, worden in
2018 in de kijker gezet. Via het Crea-
tive Europe-programma maakt de
Europese Commissie 8 miljoen euro
vrij voor transnationale projecten. 

Europees 
themajaar rond 
Belgisch erfgoed

THEATER

PATRIMONIUM

Netflix heeft de opnames voor
het zesde en laatste seizoen van
‘House of Cards’ hervat.  De pro-
ductie werd in oktober stilge-
legd na beschuldigingen aan het

‘HOUSE OF CARDS’

KORT

Het Koninklijk Museum voor

Schone Kunsten Antwerpen

sloot in 2011 de deuren voor

een grondige renovatie.

In de eerste fase werden alle

technische installaties afge-

broken, de asbest verwijderd

en een nieuw depot in de 

kelder gebouwd.

In de tweede fase worden

nieuwe museumzalen ge-

bouwd op zes binnenkoeren

van het 19de-eeuwse gebouw.

De tuin, de gevels en de kan-

toren worden alsnog ook 

gerenoveerd.

adres van Kevin Spacey wegens
seksueel misbruik. Het is ondui-
delijk hoe de rol van Spacey ver-
dwijnt. Robin Wright keert terug
als Claire, de vrouw van de door
Spacey vertolkte manipulatieve
politicus Frank Underwood.  

80miljoen
De renovatie van het Koninklijk

Museum voor Schone Kunsten in

Antwerpen kost 80 miljoen euro.
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