
 
 
Goedenavond dames en heren, 
 
 
Reeds als kleuter van 4 à 5 jaar oud kleurde Marc Du Pré zijn tekeningen in met aquarel en gouache. Op 
zijn 15de beeldhouwde hij en op zijn 18de begon hij definitief te schilderen. Te samen met zijn universitaire 
studies psychologie aan de Gentse universiteit volgde hij tekenen naar levend model. Na zijn universitaire 
studies verbleef hij enige jaren in het toenmalige Belgisch Congo. Het was hier dat hij de Afrikaanse kunst 
leerde kennen en hij grondig de kunstgeschiedenis bestudeerde. Terug in België gaf hij les ‘Expressie’ in de 
Bijzondere Jeugdzorg en psychologie aan de Normaalschool. In 1977 behaalde hij de eerste prijs voor 
beeldhouwkunst aan de academie te Eeklo met grote onderscheiding. 
 
Uit deze periode dateert de creatie van zijn ophefmakende alternatieve ‘Kruisweg’ die hier te Lint in april, ter 
ere van Pasen, was tentoongesteld. Een traumatisch en emotioneel bezoek als kind met zijn ouders aan 
Breendonk, oorlogsmonumenten, de dodengang in Diksmuide, talloze gesprekken met familieleden en met 
hen die de oorlog hadden meegemaakt, maakte een schokkende deprimerende impressie op Marc Du Pré. 
Maar ook achterhuistoestanden en mensen die nooit werden genezen van de traumatische gebeurtenissen 
uit die oorlogsperiode gaven aan de kunstenaar Joshu-Georg,  pseudoniem voor Marc Du Pré, een 
onbedwingbare drang om rond de Holocaust en de verschrikkelijke onmenselijke toestanden in de 
concentratiekampen, een aanklacht te formuleren naar de goegemeente. Hij sloot zich voor 9 maanden op in 
een zolderkamertje, met als resultaat, een uit 11 panelen meesterlijk afgebeelde ‘Kruisweg’.  Een open 
aanklacht waarbij de vergelijking met de ‘Kruisweg’ van Albert Servaes en het concentratiekamp Breendonk   
zich opdrong.   
 
Op zoek naar een meer kosmologische esthetiek verdiepte de kunstenaar zich in de Zen-filosofie.  
 
We citeren Joshu-Georg: 
  
“De moderne mens heeft vaak een lage dunk over natuurlijke,  toevallige,  spontane en Goddelijke, plots 
onverwachte, minder waarneembare informatiestromen…  
Het gezamenlijk effect van de innerlijke gezindheid, is het complex van vraag en antwoord, dat zich uit naar 
de dialoog die men aangaat met het grenzeloze, niet Socratisch te beantwoorden, enkel Goddelijk aan te 
voelen.” 
 
Dames en heren, de werken van neo-expressionist Joshu-Georg, die een sterke verbondenheid voelt met 
Vincent Van Gogh, getuigen van een zeer sterke emotionele betrokkenheid bij 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… 
 
Graag wil ik besluiten naar de geest van de kunstenaar: 
 
Kunst dient kunst te zijn van de eeuwige terugkeer, datgene dat niet uitdooft en niet versteent. Enkel 
datgene dat uit het donkere komt en moedig dat donkere verlicht toont waardevol te zijn.  
Licht overwint altijd de duisternis. Anders zou het geen licht zijn.  

 
 

Frank Van Dessel 
 
 


