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Museumschatjes I

· verwacht

Verborgen schatten uit het
museumdepot

· archief Stedelijke Historie
· vaste presentatie
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15.11.2015 - 31.01.2016

Er is geen enkele afdeling van het museum, die de fantasie zo
prikkelt als het museumdepot. Bij het woord ‘museumdepot’
dwalen je gedachtes al snel af naar donkere kelders met hier en
daar een knipperend peertje en een spinnenweb, gevuld met
kilometers planken vol bijzondere voorwerpen. Alles opgeborgen
achter slot en grendel, met deuren vol ingewikkelde sloten en
een ietwat mollige bewaker ernaast om de schatten te bewaken.

Toon
Of wat dacht je van een
pasteltekening van de hand van
onze schat, clown en cabaretier
Toon Hermans, die in Sittard
opgroeide en waarvan we in 2016
de herdenking van zijn 100e
verjaardag vieren? Museum De
Domijnen toont in Museumschatjes I
onder andere een schilderij van
Deken Tijssen dat door Toon
geschilderd werd vlak na het
overlijden van de deken. Deze
tekening is van grote emotionele en
nostalgische waarde. Maar er is ook
een Madonna te zien met een
bijzondere kunsthistorische
waarde…..

Live restauraties
Museumschatjes I toont objecten die door hun verhaal van
onschatbare waarde zijn. Een waarde die ook voor de toekomst
bewaard moet blijven, vandaar dat ook een aantal objecten uit
de tentoonstelling (live) gerestaureerd worden. Op 15-11, 06-12,
27-12, 17-01 en 31-01 is Ineke Berghuis in de museumzaal aan
het werk aan schilderijen. Daarnaast restaureert het SRAL
(Stichting Restauratie Atelier Limburg) achter de schermen ook
nog enkele werken, die wanneer de objecten gerestaureerd zijn,
aan de tentoonstelling worden toegevoegd.

Niets is minder waar. Depots, en daarmee ook de depots van
Museum De Domijnen, zijn lang niet zo romantisch als gedacht.
Het zijn veelal saaie bunkers met tl-lampen en een zoemende
airco, vol met grijze kasten met in zuurvrij papier en in folie
gewikkelde voorwerpen. Maar één onderdeel van onze fantasie
is zeker waar: er staan ook bij Museum De Domijnen ware
schatten in het depot, die nog nooit eerder in het museum te
zien waren!
Tijdens Museumschatjes I wordt een deel van deze schatten uit
het depot gehaald en in de spotlights geplaatst. Geen schatten
met een miljoenenprijskaartje, maar schatten in de zin van
historische geheugensteuntjes, objecten, die onze geschiedenis
van deze regio met zich meedragen en voor ons bewaren.
Museumschatjes I bevat voornamelijk beschilderde objecten en
schilderijen (uit de BKR-regeling en van bekende regionale
meester, als George Tielens).
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