Aankoop aquarel Theodoor Heynes

Aanleiding:
De publicatie ‘De kracht van wit en licht, Leven en werk van schilder Theodoor Heynes 1920-1990’ en
de tentoonstelling ‘Theodoor Heynes, Aquarellist (17.11.18 – 24.03.19) vormen de aanleiding voor de
aankoop van een aquarel van Theodoor Heynes. Beiden, tentoonstelling en monografie, brengen het
kunstenaarschap en het oeuvre van Heynes treffend in beeld. Ze laten bovendien zien waarom een
aanvulling op de reeds aanwezige werken van Heynes in de museumcollectie wenselijk is.
De aankoop van een aquarel van Theodoor Heynes wordt in principe mogelijk gemaakt dankzij de
bereidheid van mevrouw Kajsa Heynes, dochter van de kunstenaar, om een van de werken uit haar
bezit te koop aan te bieden voor de museumcollectie.
Aankoop:

-

Stilleven, ca. 1970, aquarel, 47 x 73 cm

De collectie van Museum Henriette Polak bevat 5 werken van Theodoor Heynes, waarvan 4 stillevens;
3 aquarellen uit ca. 1960, 1 aquarel uit ca. 1975 en 1 later stilleven in olieverf op paneel, verder een
gewassen pentekening in sepia op papier van schuren in Noord-Holland (zie afbeeldingen hieronder).

Waarom deze aankoop?
Theodoor Heynes was tekenaar en schilder, maar in de eerste plaats een voortreffelijk aquarellist. Zijn
aquarellen vallen op door hun geabstraheerde beeldtaal, Heynes bezat het lef om leeg te laten en te
spelen met het licht (het witte papier) en kleur. Een aanzet in die richting laten de twee stilleven uit ca.
1960 zien. Zowel in zijn stillevens, havengezichten, portretten, maar ook in zijn landschappen zocht
hij naar de juiste balans tussen figuratie en abstractie in combinatie met een afgewogen, sfeervol,
soms pittig kleurgebruik. Een goed voorbeeld van een uitgesproken kleurgebruik en vergaande
abstractie is ons bloemstilleven uit ca. 1975.
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De top van zijn kunnen als aquarellist bereikte Heynes vanaf de jaren zeventig in sterk
geabstraheerde composities, waarbij het exacte onderwerp, een landschap, stilleven of haven met
schepen, niet meer van belang was. Het tot aankoop voorstelde stilleven is hiervan een perfect
voorbeeld; het vormt een goede aanvulling, completering van het werk van Heynes binnen de
museumcollectie. In samenhang met de andere werken in ons bezit kan bovengenoemde belangrijke
ontwikkeling in het werk van Theodoor Heynes goed in beeld gebracht en uitgelegd worden aan de
museumbezoekers.

Werken van Theodoor Heynes in de collectie van Museum Henriette Polak:

Stilleven met rode kool, 1960, aquarel

Stilleven, ca. 1960, aquarel

Bloemstilleven, ca. 1975, aquarel
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Stilleven, olieverf op paneel, 1988

Schuren in Noord-Holland, gewassen

Gewassen pentekening, ongedateerd
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