
 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en Neue Galerie New 
York  voortzettingen van het TEFAF Museum Restauratiefonds 2023 

  

 

De European Fine Art Foundation (TEFAF) maakt met veel plezier bekend dat de Neue Galerie New York, 

Verenigde Staten en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, België dit jaar de 

opbouw zijn van het TEFAF Museum Restauratiefonds (TMRF). Deze jaarlijkse subsidie werd opgericht ter 

ondersteuning van het wetenschappelijk werk van de internationale kunstwereld bij het behoud van artistiek 

en cultureel erfgoed. 

 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zal de ondersteuning door TEFAF aanwenden 

voor de restauratie van Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea (ca.1650) van Michaelina 

Wautier (1604-1689). Het werk bevindt zich sinds 1910 in de collectie van het museum. Terwijl Wautier 

tijdens haar leven al hoog in aanzien stond, werd het schilderij in eerste instantie procedure aan een 

anonieme meester en vervolgens aan Thomas Willeboirts Bosschaert (1614-1654). Pas in 2003 toonde PY 

Kairis op basis van stijlkenmerken aan dat het ontegenzeggelijk een werk van Wautier was.  

  

 

 

Michaelina Wautiers Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea (ca. 1650) 



 

Het historiserende portret is een voorbeeld van de weigering van Wautier om zich tevreden te stellen met 

onderwerpen uit de huiselijke sfeer waartoe vrouwelijke kunstenaars zich beperkt zagen in die tijd. Het 

blonde meisje straat een lam en stelt de heilige Agnes voor. Het andere meisje legt rozen neer rond een 

mand met appels en houdt in haar linkerhand een martelarenpalm vast, zij figuurt als de heilige Dorothea.  

 

Het werk wordt voor de tweede keer gerestaureerd. Deze restauratie is gericht op gebieden op het oppervlak 

van het schilderij die zijn vervormde of gedeukte, op brandplekken en op de vernis sterven in de afgelopen 

jaren is vergeeld. Ook omvat het voorbereidend onderzoek en de documentatie daarvan. Dit onderzoek gaat 

vooraf aan maatregelen waaronder het consolideren van de verflagen, het verwijderen van stof en reinigen 

van het oppervlak, het behandelen van de structuur, het vullen en retoucheren.  

 

Carmen Willems, algemeen directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen:  

“Michaelina Wautier maakt in de 17de eeuw naam als schilder in verschillende genres. Ze beperkt zich niet 

tot de typisch geïnspireerde onderwerpen zoals stillevens en portretten. Sinds het begin van de jaren 2000 

krijgt Wautier weer meer bekendheid. Het is dan ook logisch dat haar werk in het museum prominent 

aanwezig is tussen dat van haar tijdgenoten. Dit jaar restaureren we zowel Twee meisjes als Wautiers Portret 

van een jongeman. Het gelijktijdig heeft behandeld van twee werken van dezelfde kunstenaar in het verleden 

aangetoond dat het van toegevoegde waarde is voor onderzoeks- en restauratieprojecten.”  

  

 

 

De Neue Galerie New York zal met de subsidie het werk Town between Greenery (The Old City III) (1917) 

van Egon Schiele (1890-1918) restaureren. Het schilderij werd in 2006 toegevoegd aan het museum, nadat 

het vorige negentig jaar deel uitmaakte van de privécollectie van Otto en Marguerite Manley. Deze 

belangrijke Joodse verzamelaars vluchtten in 1937 uit Wenen en kwamen met de militairen in 1948 overeen 

om het werk naar de Verenigde Staten te sturen op voorwaarde dat het tijdens de Biënnale van Venetië te 

zien zou zijn. 



 

 

Egon Schieles Stad tussen groen (The Old City III) (1917) 

 

Het werk (olieverf op doek) wordt beschouwd als een van Schieles belangrijkste landschappen en 

toebehoren tot de laatste schilderijen die hij voor zijn dood voltooide. De compositie uit bosrijk groen dat het 

uitzicht van bovenaf op een middeleeuws stadsgezicht omlijst – waarschijnlijk gaat het om een denkbeeldige 

weergave van het Oostenrijkse Krumau, waar zijn moeder werd geboren – met kleurrijke gevels en figuren 

die de kleine straten van het compacte tafereel verlevendigen. Het was voor Schiele ongebruikelijk om 

figuren te schilderen in een landschap.  

 

Bij het restaureren van het werk van Schiele wordt het oppervlak van het schilderij opgebouwd. De subsidie 

van TEFAF wordt verder besteed aan onderzoek naar dit schilderij in relatie tot andere landschappen van 

Schiele, om te begrijpen waarom hij aan het einde van zijn carrière figuren toevoegde aan een aantal 

afbeeldingen. 

  

 

Renée Price, directeur van de Neue Galerie New York:“Egon Schiele voltooide Town between Greenery 

ongeveer een jaar voor zijn dood in oktober 1918, en het is een ongebruikelijk en ongebruikelijk werk binnen 

de landschappen van de Oostenrijkse expressionist. Iedereen bij de Neue Galerie is erg dankbaar voor het 

ontvangen van de subsidie vanuit het TEFAF Museum Restauratiefonds. Het restaureren van Town between 

Greenery garandeert het behoud ervan door de Neue Galerie en maakt het mogelijk dit buitengewone werk 

nog vele jaren veilig te laten zien aan het publiek." 

 

  



 

Hidde van Seggelen, voorzitter van het Uitvoerend Comité van TEFAF: “Een van de grondbeginselen 

van het TEFAF Museum Restauratiefonds is het behoud van kunstwerken voor toekomstige generaties. We 

zijn dan ook zeer gemotiveerd dat we deze twee geweldige projecten in 2023 kunnen ondersteunen. Het 

conserveren van het werk van een van de grote Oostenrijkse expressionisten, naast dat van een 

voortreffelijke barokke kunstenaar, getuigt van de rol die het Museum Restauratiefonds vervult bij het 

vergroten van de inzet van TEFAF ten behoeve van kennis en wetenschap in de hele canon van de 

kunstgeschiedenis.” 

 

Het evenementenprogramma van het TEFAF Museum Restauratiefonds (TMRF) 2023 omvat een digitale 

presentatie van Wautiers Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea tijdens TEFAF Maastricht in 

maart en een TEFAF Talk over het onderwerp in samenwerking met de International Council of Museums 

(ICOM-CC) . Beide worden mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van Aon, partner van het TEFAF 

Museum Restauratiefonds en van de kunstbeurs.  

 


