
          a lust for life door Joop Vugs 
                    Zoals de ware kunstenaar gewoon is, ontdekt schilder Joop Vugs telkens nieuwe   
          middelen om te doen wat gedaan wil worden.

Veel van zijn recente schilderijen lijken door hun kleine maat op aantekeningen; gedachtekrabbels, om niet te vergeten.

Een aantal van hen werd al eerder tentoongesteld onder de titel “The Garden”. Onze tuin is immers zo een plek waar verandering de 
constante is en een momentopname voor eeuwig.

Die overrompelende tuin, of beter de natuur, of beter ons bestaan vraagt om het groots mogelijke respect. Immers ieder speelt vooral 
slechts een bescheiden bijrol, hetgeen soms pas duidelijk wordt als dat wat ooit vanzelfsprekend was nooit meer gewoon zal zijn.

In die bijrol laten we meer dan ooit de verf dan maar z’n gang gaan en concentreren we onze bijdrage tot het nemen van het besluit 
dat “het goed is”. Dat we onderwijl niet echt begrijpen waarom “het goed is” illustreert wellicht het fundamenteel raadselachtige van 
ons bestaan.

Wat blijft is het besef dat we een tijdje mee mogen doen en we beseffen dat die uitnodiging van harte is, een aansporing wellicht; 
a lust for life

Opening vrijdag 13 mei 2022, 17.00 tot 19.30 uur, 
in Alex Battalaan 51, Maastricht.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 10 juni 2022, tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.
U bent van harte welkom, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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