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Nieuwe samenwerking van Reinoud van Vught en Marc Mulders
Een geschiedenis vooraf,
In 1995 gaan Reinoud van Vught en Marc Mulders in het toenmalige gastatelier
van het museum De Pont voor het eerst samenwerken. Ze werken tegelijkertijd
aan een tekening of schilderij.
Al snel voegt Paul van Dongen een derde handschrift toe en vanaf dat moment
treden de drie naar buiten onder de naam ‘Themes in Painting’ (de voorloper van
de Tilburgse school). Onder de vlag van de drie geuzenbegrippen Religie, Traditie
en Ambacht werkten zij samen en exposeerden ze ondermeer
in het museum De Pont in Tilburg en galerie De Praktijk in Amsterdam.
In 1983-84 zijn deze drie vrienden afgestudeerd aan de kunstacademie St.Joost
te Breda. Naast hun vriendschap is er tot op de dag van vandaag nog steeds de
wens samen te komen in ieders atelier, samen te exposeren, samen te werken.
En wederom zullen Reinoud van Vught en Marc Mulders nu, zoals in 1995,
werken aan een en hetzelfde werk.
Andere exposities die plaats vinden:
Uit de diepte laat Reinoud van Vught
met verfdruppels water en tegenlicht
stromen op het linnen, uit het linnen
en schildert sporen, mossen en
schorsen om de diepte te dichten.
Uit de diepte van het bloemhart
penseelt Marc Mulders de meeldraden en de stampers tevoorschijn.
In de diepte van dat bloemhart
fotografeert hij verschijningen van
engelen, Maria en Jezus.
Die foto’s worden in deze nieuwe
samenwerking ondergebracht in de
bouwplaat van de kosmos waarover
de verfweefsels van Reinoud van
Vught verhalen. Een nieuwe kosmos
ontstaat waar schedelvlek, engelenhaar, zijdewond en stuifmeelkorrel
doorheenreizen.

‘Naturen’, solo-expositie van Reinoud van Vught,
De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg, 08.09.07-06.01.08
‘Boven mensen uit draagt gij uw schoonheid’ (ps.45)
Expositie van Paul van Dongen en Marc Mulders
in de kerk Sint Jozef op den Heuvel te Tilburg. 07.09.07-29.09.07
Verwacht bij Studio van Dusseldorp:
Het grafische oeuvre van Roger Raveel 25-11-2007 t/m 28-01-2008
Werk in stock van:
Eugène Brands, Paul van Dongen, Joop Liesker, Felix van der Linden,
Jan Montijn, Marc Mulders, Johan Parmentier, Gerard van Rooij, Ru van Rossem,
Koo Stroo, Reinoud van Vught.
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