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Het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)
Het grootste museum van de
Vlaamse Gemeenschap

Dankzij de steun van het Fonds kon het KMSKA onder andere ‘De Zeven
Sacramenten’ van Rogier van der Weyden in al zijn glorie herstellen.
Administrateur-generaal Paul Huvenne...Huvenne, die op 1 augustus
2014 met pensioen ging als hoofd van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten in Antwerpen, voerde een dynamisch en publieksgericht beleid en mede onder zijn impuls organiseerde de gerenommeerde
instelling diverse spraakmakende tentoonstellingen. Het was ook zijn
gedrevenheid die ervoor zorgde dat enkele prestigieuze restauratieprojecten tot een goed einde konden worden gebracht. Zo werd in 2009
de restauratie van ‘De Zeven Sacramenten’, de triptiek van Rogier van
der Weyden, voltooid. Het project ging in 2006 van start, dankzij de steun
van het Fonds. “De restauratie gebeurde op een tot dan toe ongeziene
manier”, aldus Paul Huvenne. “Voor en tijdens de behandeling onderging het schilderij een grondig onderzoek. Met het blote oog, met de
stereoscoop, en met behulp van radiografieën en infrarood- en ultravioletstralen. De restaurator heeft alle stadia van de behandeling in detail
gedocumenteerd, beschreven en gefotografeerd. Daarna werden alle
niet-originele lagen voor zover mogelijk verwijderd, zodat de artistieke
kwaliteit van het meesterwerk opnieuw tot zijn recht kon komen. Daa naast
kreeg de triptiek een nieuwe lijst die een beeld geeft van hoe het origineel er vermoedelijk uitzag. Alle subtiele details die bij de historische
retouches verloren waren gegaan, kwamen opnieuw tot hun recht.”
De restauratie leverde ook nieuwe inzichten op over de bijdrage van de
meester en de inbreng van zijn atelier. Wie het schilderij vandaag wil gaan
bewonderen, moet wel naar Museum M in Leuven dat het in bruikleen
heeft. “Ook de restauratie van ‘De val van de opstandige engelen’ dat
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Ensor schilderde in 1889, geeft de museumcollectie een meerwaarde en
maakt het publiek bewust van de superieure kwaliteit van onze collectie.”,
besluit Huvenne.

Excelleren

Momenteel werkt het restauratieatelier van het KMSKA onder andere aan
een schilderij van Rubens (‘De Madonna met de Papegaai’). “De ware
draagkracht en betekenis van dat werk zullen pas na de restauratie correct
kunnen worden ingeschat”, zegt Rubenskenner Huvenne. “En het is dankzij
de steun van het Fonds dat we dit soort projecten kunnen ondernemen.
We werken al geruime tijd samen, in het volste vertrouwen. De grote kracht
van het partnership bestaat erin dat we er dankzij de stimulans van het
Fonds in slagen om de middelmaat te ontstijgen en te excelleren. Voor de
continuïteit van onze werking zorgen we zelf, met de middelen die we daarvoor van overheidswege krijgen, maar de steun van het Fonds stelt ons in
staat om werken opnieuw te laten stralen. Daarvoor zijn we zeer erkentelijk.
In ruil voor hun steun moeten we alleen maar het allerbeste van onszelf
geven. Dat doen we dan ook, met de ziel en de inzet van onze mensen.
Het KMSKA is tot eind 2017 gesloten wegens grondige renovatiewerken.
Ondertussen kunnen de kunstwerken op verschillende gastlocaties in
Antwerpen bezocht worden (onder andere in de Koningin Fabiolazaal,
het Rockoxhuis en de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal). Een volledig overzicht vindt u op www.kmska.be. Daar staan ook het masterplan en de
verschillende fases van de werken uitgelegd.

