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RAAK!
Zeeuwse portretten
1 april t/m 1 juli 2018
De Voorjaarstentoonstelling 2018 van het MTVP Museum Domburg is gewijd aan Zeeuwse portretten.
RAAK! staat voor 'raak of heel goed getroffen' en dubbelzinnigheid schuilt er in ‘Zeeuwse portretten’, in de
betekenis van portretten door of van met Zeeland verbonden mensen of beide; maar portret staat naast de
letterlijke betekenis ook voor een apart geval, voor een bijzondere 'Zeeuw' dus. Een 'actie-portret', een
dierenportret en groepsportretten kunnen er ook onder vallen.

Op de tentoonstelling zijn een stuk of 85 werken te zien, van onder meer – in alfabetische volgorde: George von Behrens,
Lyndsay Bekouw, Onno Boerwinkel, Francisca Bongaerts-Verdonk, Lucie van Dam van Isselt, Kirill Datsouk, Daan van
Doorn, Jo Dumon Tak, Mies Elout-Drabbe, Huub Gerretsen, Maurice Góth, Sárika Góth, Jean Gouweloos, Ferdinand Hart
Nibbrig, Jan Heyse, Tie Hof, Wim Hofman, Krisztián Horváth, Willem van Konijnenburg, Jo Koster, Frank Leenhouts, Betsy
van Manen, Loura van der Meule, Andrej Selenin, Charley Toorop, Jan Toorop, Lesser Ury en Otie van Vloten.

___________________________________________________________________________
Voor de redactie: meer informatie en foto’s van werken; mail info@mtvp.nl

VIJF ZEER BIJZONDERE SCHENKINGEN
Bij de opening van de Voorjaarstentoonstelling 2018 mag het MTVP Museum Domburg vijf zeer bijzondere
schenkingen in ontvangst nemen: Jan de Smet schenkt van Jacoba van Heemskerck de olieverf Bild [Landschap
met Boom], 1915. Leo en Wendy van Os schenken van Jan Toorop de potloodtekening Harpspeelster, 1920, en
van Mies Elout-Drabbe de gouache Domburgse Manteling, z.j. Lokke en Tjalke Notermans-van der Meij
schenken van Jan Toorop de potloodtekening Vierwaldstättersee, [1909], en ten slotte schenkt Krisztián Horváth,
wiens Zeeuwse werk voorjaar 2017 in het museum werd gepresenteerd, Compositie in paars nr. 15, 2006.

2018 IN DE MUSEUMTUIN: bronzen beelden en glas objecten van Jan Rens en Veronie Rens
Havermans. HTTP://WWW.ZEEUWART.NL
DE KUNSTENAARSKOLONIE DOMBURG
Domburg maakte aan het einde van de negentiende eeuw naam als een eenvoudig internationaal kuuroord,
met als grote trekpleister de arts en fysiotherapeut Johan Georg Mezger (1838-1909). Na Mezgers dood en de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde het stadje langzaam aan in een familiebadplaats voor de
middenklasse. Lang bleef zijn geschiedenis verborgen, maar vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is
Domburg als kunstenaarskolonie oude stijl te boek gesteld.
Kunstenaars hebben van oudsher over Walcheren rondgezworven, aangetrokken door de ongerepte
schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het door water
omarmde land. Met enkele Belgische schilders als Emile Claus, Euphrosine Beernaert en Camille Van Camp
omstreeks 1870 als voorlopers, ontplooide de kunstenaarskolonie Domburg zich rond 1900, beleefde zij haar
grootste bloei tijdens de bekende Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921) en duurde zij voort tot eind van
de jaren twintig. De kunstenaarskolonie Domburg kwam symbolisch tot een einde toen ‘de kunstzaal’ ten
gevolge van hevige stormen in de winter van 1921 op 1922 instortte.
HET MTVP MUSEUM
Een replica van het oude gebouwtje staat enigszins verborgen als een oase van rust in het centrum van de
badplaats en huisvest sinds 1994 het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Het museum organiseert twee
keer per jaar succesvolle exposities rond de deelnemers aan de oude tentoonstellingen, rond hedendaagse
kunstenaars die een band met Zeeland hebben en bovendien - in het kader van de contacten tussen Europese
kunstenaarskolonies onderling - rond andere spraakmakende kolonies uit eind negentiende en begin twintigste eeuw.
Er zijn plannen voor een verplaatsing van het museum en een flinke uitbreiding van de voorzieningen
met tevens daaraan gekoppeld een internationaal documentatie- en onderzoekscentrum.
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