
Expertencommissie voor extra onderzoek
Russische kunstwerken in het MSK

Een twintigtal werken van Russische avant-gardisten in het Museum voor Schone
Kunsten (MSK) in Gent, doet de jongste dagen stof opwaaien. Er heerst twijfel
omtrent de echtheid van de collectie die eigendom is van Igor en Olga Toporovski.
Minister van Cultuur Sven Gatz, de Stad Gent en het MSK willen klaarheid omtrent
de zaak. Ze richten daarom een expertencommissie op om een aantal werken te
laten screenen op hun authenticiteit.

Een open brief, ondertekend door 10 kunstverhandelaars, werd op 15 januari 2018 naar
de media verstuurd. Daarin stellen ze de authenticiteit in vraag van de Russische
kunstwerken, behorende tot de Dieleghem Stichting, die in het MSK getoond worden.
 
Het MSK Gent heeft wel degelijk de gebruikelijke procedures voor inkomende bruiklenen
gevolgd. Het museum voerde een grondig kunsthistorisch en vergelijkend onderzoek
naar de werken. Het won ook het advies in van enkele internationale kunsthistorici-
experts. Aangezien het om een bruikleen gaat, is er geen materiaaltechnisch onderzoek
gebeurd. Het museum beoordeelt bruiklenen op basis van vertrouwelijke informatie van
de bruikleengever voor wat betreft authenticiteit en bewijs van herkomst.
 



Het MSK voerde tevens een uitgebreide dialoog met de Stichting Dieleghem en kreeg
informatie betreffende de herkomst van de werken. De documentatiemappen en de
beschrijvingen van de Stichting Dieleghem schetsen een achtergrond over
de geschiedenis en authenticiteit van elk van de werken. Deze worden door de Stichting
zorgvuldig bewaard en ter beschikking gesteld aan externe experten in functie van
wetenschappelijke projecten. De Stichting Dieleghem heeft het museum ook twee
certificaten voorgelegd van materiaaltechnische analyses uitgevoerd in Frankrijk. Het
gaat om een kunstwerk van Kandinsky en een van Exter.
 
In musea gebeurt voorafgaand onderzoek in een labo enkel bij nieuwe aanwinsten van
erg hoge waarde en met toestemming van de eigenaar. Om klaarheid te scheppen in
deze zaak richten minister van Cultuur Sven Gatz, schepen van Cultuur van de Stad
Gent Annelies Storms en directeur van het MSK, Catherine de Zegher nu een
expertencommissie op. De heer Toporovski van de Dieleghem Stichting gaat akkoord met
deze extra onderzoeken, uit groot respect voor de drie partijen.  

'Het is niet aan de overheid om te bepalen welke werken in een museum
tentoongesteld moeten worden. Maar aangezien de discussie omtrent de echtheid
van de collectie van Toporovski grote proporties aanneemt, lijkt het ons raadzaam
om snel voor klaarheid te zorgen. De expertencommissie zal een aantal
kunstwerken van Toporovski onderwerpen aan een technisch materiaalonderzoek.
Ik zal hiervoor in de nodige middelen voorzien.'

— Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

'Het MSK is ongewild in het oog van een storm terechtgekomen, we hopen dat de
rust nu weerkeert en het museum zich opnieuw kan concentreren op haar
kerntaken.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Informatie
Lien Braeckevelt, kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0486 911 821, e-mail
lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

mailto:lien.braeckevelt@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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