
“Het Jaar rond”

met altijd weer de steeds terugkerende jaargetijden met hun eigen 
kleurenpracht samen gevat in de prachtige werken van hedendaagse 
kunstenaars..

Het jaar begint, niet altijd even snoezig maar wel jong met een rode 
neus van de kou bijgestaan met muziek, die hele jaar doorklinkt want 
muziek is ook leven. Daarna volgen de stormen, water is onze 
levensbehoefte maar het kan ook zeer omstuimig zijn. Dan zie ik de 
gletsers in de Zwiterse Alpen, waar we een weekje mochten verblijven,.

Centraal staat de vrouw, het begin van het menselijk leven, die boven 
de seizoenen uittorst, als godin van het jaargetijden, met wapperende 
haren in de altijd aanwezige polderwind. 

Op een terras waar we graag vertoeven. Soms echt stralend weer, 
pijpenstelen , de vogels hebben er wel plezier in, ze wassen hun 
verenpak.

Het voorjaar dient zich aan met voor Holland de velden van 
duizende tulpen. Dan knalt de kleurenpracht van de zomer eruit. 
Laat je ogen langs de schilderijen dwalen, u ziet de opbouw van 
kleuren, het knallende rood aan het einde van de reeks, de kleur van 
de zomerse liefde. 

Na een kleurrijke herfst nemen de kleuren af, het wordt blauw en 
koud, mooi maar de warmte is weg. Aan het einde van het jaar volgen 
voor ons nog de feestdagen maar het seizoen ligt gestrekt, al het leven 
verdwijnt onder grond. Terherkenning staan alleen enkele grafstenen 
rechtop in het veld. 

Verder staan ter aanvulling enige voorwerpen die ik passend vindt bij 
ons leven. De olifant, lievelings dier van mijn echtenote, die 
verhinderd was. Iets met fietsen, kleurrijke spulletjes, mooi glaswerk en 
wederom een vrouwenfiguur met duidelijke billen.

Het fijne van kunst is dat een ieder zijn eigen interpretatie eraan kan 
geven, deze is van

Jos Pauws, met instemming van mijn vrouw Tilly. 
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