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In een tijdspanne van 30 jaar kameraadschap hebben Reinoud van Vught en Marc Mulders niet alleen elkaars werk door de jaren 
heen kritisch gevolgd, maar ook meerdere malen in intensieve sessies samengewerkt, ja daadwerkelijk ingegrepen in elkanders 
werk; in het werk van de ander werd een 'correctie' aangebracht en weer terug gegeven voor verder…. Achteraf leek het alsof een 
derde persoon het werk voltooid had.

Voorbeelden hiervan waren in de loop der jaren te zien in o.a. de Wetering galerie, galerie de Praktijk, galerie Flatland, 
De Pont museum, museum voor Religieuze kunst te Uden, Cobra museum en het Centraal museum Utrecht. 

Nog in 2007 toonden zij in galerie Van Dusseldorp een samenwerking op papier waar de Apokalyps en de kosmos verbeeld werden. 
Nu, in deze vervolgexpositie, gaan schilderijen van Reinoud van Vught over de stilte, de �uistering van de kosmos, (van voor of 
na de Apokalyps…) zij aan zij met de verbeelding van het kwade, in glas, aquarel en papier masque van Marc Mulders.  
De titel ‘Apokalypse’ staat in deze expositie voor sfeerbeelden en klanken, die dit geheimzinnige woord oproept.
De opening van de expositie vindt plaats een week voor de ‘dag des onheils’,  zo geschreven in de Maya kalender;  de ondergang 
van de wereld is aangekondigd voor 21 december 2012.
Echter niet zozeer de ondergang is hier voorspeld, maar de transitie naar een andere, ja een betere wereld, na een periode van 
onrust en chaos op beursvloer, in realtime en in facebook.

De feestelijke opening van de expositie is  op zaterdagmiddag 15 december om 16.00 uur  in aanwezigheid van de kunstenaars.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Wil en Anneke van Dusseldorp
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