
Persbericht 
 
 
Joshu-Georg in de O.L.V.- Geboorte kerk van Lint 
 
Begin dit jaar organiseerde Curieus Lint, in samenwerking met het gemeentebestuur, de 
tentoonstelling “Kruisweg volgens Georg”.  Het ging om elf aangrijpende panelen van schilder Marc 
Du Pré, te bezichtigen op verschillende locaties in Lint. Marc Du Pré, die al enige tijd in Bretagne 
woont, was eigenlijk elk spoor van deze werken bijster. Hij was dan ook bijzonder opgetogen dat die 
nog intact waren, en dat de reeks integraal tentoongesteld werd. Uit waardering hiervoor schonk de 
kunstenaar een bijzonder werk aan het gemeentebestuur: “The passion of Christ”. Een opvallend  
expressief schilderij, olie op doek, 2 meter bij 2 meter. Na overleg besloot het Lintse gemeentebestuur 
dit schilderij voor onbepaalde tijd in bruikleen te geven aan de parochiekerk. Gezien de thematiek en 
de omvang van het werk komt het daar uitstekend tot zijn recht. De inhuldiging van het schilderij vond 
plaats op vrijdag 5 september om 20.00 uur in de kerk van Lint.  
   
De zeer sterke emotionele betrokkenheid bij de werken van neo-expressionist Joshu-Georg, 
pseudoniem voor Marc Du Pré, getuigen van het psychisch en fysisch lijden van de mens. Het uit zich 
door een diep levensbeschouwelijk, religieus gevoelen en een sterk artistiek engagement. Hij brengt 
boodschappen over het verleden, over nu en over straks. Boodschappen die misschien niet worden 
begrepen, boodschappen die voor sommige te laat komen of voor anderen te vroeg.  
 
Pastoor Jos Kempenaers over 'The Passion of Christ': “De kunstenaar is duidelijk een gelovig man. Hij 
heeft de kruisdood van Christus geschilderd met de verrijzenis in het verschiet. Bovenaan het 
schilderij, boven het kruis, is de hemel uitnodigend blauw en helder. De kunstenaar kent ook zeer 
goed de H. Schrift. De drie eerste evangelies (Mt., Mc. Lc.) schetsen een lijdende Christus in de 
beschrijving van Jezus levenseinde. Johannes schetst Jezus in zijn levenseinde als de dominerende 
Christus van het gebeuren. De kunstenaar heeft de Christus uit het Johannes evangelie op doek 
aangebracht. Hij domineert. Hij torst als het ware de dwarsbalk van het kruis om aan te tonen dat Hij 
al het lijden van de hele wereld mee op wil tillen en bij God wil brengen. In zijn borst rommelt het. 
Toen Jezus op het kruis zijn Geest gaf, is ook zijn Geest uitgegaan over de wereld. Rechtsonder zien 
we een schaal, een beker. Het is de hoorn des overvloed. Het is het volle overlopende leven dat 
Jezus ons aanreikt.”  
 
Ter ere van de kunstenaar kan de bezoeker bij het binnenkomen van de kerk panelen met recente 
werken van Joshu-Georg ontdekken. Werken geïnspireerd op de vier basiselementen aarde, vuur, 
water en lucht en het leven. In de nabijheid van het doek 'The Passion of Christ', dat boven het 
doopvont is opgehangen, staat op een schildersezel een ander werk van Joshu-Georg. Hier heeft de 
kunstenaar een Christus geschetst zoals beschreven in de evangelies van Matteus, Marcus en Lucas. 
Het is een lijdende Christus. Het werk doet ons denken aan de kruisweg van Servaes of aan de 
voorstelling van het Grünenwald retabel in Colmar. Het is complementair met het grote werk The 
Passion of Christ: ‘De dominerend Christus en de lijdende Christus’. 
 
Maar er is meer. Het meubilair van de kerk bevat niet alleen twee prachtig handbewerkte 
biechtstoelen en een predikstoel die zijn versierd met half verheven beeldhouwwerken maar ook 
kunstzinnige renaissancistische glasramen toegewezen aan een Italiaanse schilder van half 19de 
eeuw. Naast een klassiek geschilderde kruisweg door Fr. De Backer (ged. 1861-1863) kan men een 
contemporaine kruisweg aan de hand van André De Nys (2009) bewonderen. Het levenseinde van 
Jezus in dialoog met de drie godsdiensten met één God, Jodendom, Islam en Christenen. Eveneens 
hedendaags, de metalen sculptuur van de Nijmeegse kunstenaar Pulles. Twee handen gevormd rond 
een bol. De bol staat voor het wezenlijke, het volmaakte. Wij moeten met onze beide handen het echt 
belangrijke koesteren, het wezenlijk beschermen. 
 
De tentoonstelling ‘Stilte’ met werk van Joshu Geor g, een samenwerking tussen Curieus-Lint 
en Parochieraad  O.L.V. Geboorte  kerk, nog tot einde september in de kerk, Koning Al bertstraat 
6 te Lint. Te bezoeken na de vieringen of na afspra ak via telefoonnummer 03 455 25 32. 
  


