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11Leen Huet

Bruegel is een schilder van de twintigste eeuw. 
Hij werd herontdekt aan de vooravond van de
twintigste eeuw. Het grote publiek leerde hem
kennen in de twintigste eeuw. Hij inspireerde
andere kunstenaars in de twintigste eeuw. En het
ziet ernaar uit dat hij ook in de eenentwintigste
eeuw die vruchtbare rol zal blijven opnemen.

In zijn eigen tijd was Bruegel veel meer een
schilder voor de happy few. Hij schilderde nauwe-
lijks voor de kerk en vooral voor rijke kunstlief-
hebbers. Dit betekent dat zijn werken bijna nooit 
in het openbaar te zien waren. Hij was beroemd,
maar hij kende niet veel navolgers. Schilderen in 
de stijl van Bruegel nadat Bruegel overleden was,
dat beschouwden tijdgenoten op de eerste plaats
als een taak voor Bruegels zoons. En dan vooral
voor Bruegels oudste zoon en naamgenoot (1564 
of 1565-1638), die vaders schetsen en tekeningen
had geërfd. De jongere zoon, Jan (1568-1625),
baande zijn eigen pad en werd een pionier 
van het bloemstuk en van het nieuwe genre 
‘de kunstkamer’ (de geschilderde weergave 
van een kunstcollectie).

Van 1563 tot aan zijn dood in de zomer van 
1569 woonde Bruegel in Brussel. Ongetwijfeld
kende hij het Kasteel van Gaasbeek, dat van 1565
tot 1568 in het bezit was van een van de belang-
rijkste edellieden in de Nederlanden, Lamoraal, 
de onfortuinlijke graaf van Egmond (1522-1568).
Was de graaf een klant van Bruegel? Daarvoor 
zijn geen aanduidingen teruggevonden. Het is
overigens opmerkelijk dat Bruegels schilderijen
vaak opduiken in de verzamelingen van mensen 
die trouw bleven aan het gezag van Filips II 
(1527-1598) – de politieke tegenstanders van
Egmond, in grote lijnen. De sociale onrust in de
Nederlanden mondde in augustus 1566 uit in 
de verwoestende beeldenstorm. Calvinistische
fanatici stormden de kerken in en sloegen er 
alle kunstwerken kort en klein. Koning Filips II
stuurde de hertog van Alva (1507-1582) om de

aanstichters en medeplichtigen van deze terro-
ristische aanslag te straffen. Willem van Oranje
(1533-1584) vluchtte. Zijn medestanders, de 
graven van Egmond en Hoorne (1524-1568), 
werden gevat. Beide graven zijn terechtgesteld 
op de Grote Markt van Brussel op Pinksteravond,
zaterdag 5 juni 1568. Van deze gebeurtenis was
Bruegel zeker op de hoogte. Zijn stadsgenoot,
koopman Jan de Pottre (1525-1601), noteerde 
in zijn logboek dat vele mensen die dag ween-
den, Brusselaars zowel als Spaanse soldaten, 
zelfs lieden die de terechtstelling zelf niet bij-
woonden. Ook de gevreesde hertog van Alva 
huilde die dag tranen ‘zo groot als erwten’. 
Hoe Bruegel zich voelde weten we niet. Wel 
weten we dat hij in die turbulente jaren idyl-
lische boerenfeesten schilderde. Alsof hij de
aanzwellende ellende de rug wilde toekeren en
zich vermeien in de aanblik van vrolijke, naïeve
mensen op vruchtbaar en goed bewerkt land. 
En ook zijn cliënteel wilde dat.

De zanger Wannes Van de Velde schreef in 
1969 een mooi lied, Pieter Bruegel in Brussel, 
over onze schilder die opstaat uit zijn graf in de
Kapellekerk en die een wandelingetje door de
hoofdstad maakt. Als Bruegel vandaag tot in
Gaasbeek zou wandelen, dan zou hij het silhouet
van het kasteel herkennen en binnen het mooiste
vinden wat een kunstenaar kan overkomen:
vierhonderdvijftig jaar na je vertrek uit deze 
wereld vaststellen dat je werk andere kunste-
naars aanspreekt en inspireert, op manieren 
die je verrassen en die toch vertrouwd ogen. 
‘Toen ik Bruegel voor het eerst te zien kreeg, 
leek het mij dat ik hem altijd gekend had’, zei
Valerius de Saedeleer (1867-1941). En wij kunnen
ons voorstellen dat Bruegel zou zeggen: ‘Toen 
ik de schilderijen van Valerius de Saedeleer de
eerste keer zag, was het alsof ik hem altijd 
gekend had.’ Zelfs al gingen beide meesters op 
een andere wijze te werk.

[NL]
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Pieter Bruegel,
De Nestenrover /

The Birdnester

(1568)

(Oskar Reinhart Collection, Am Römerholz, Winterthur),
The Land of Cockaigne (Alte Pinakothek, Munich) and
The Census at Bethlehem (now in the Royal Museums
of Fine Arts of Belgium, Brussels). 

Did Bruegel belong in this illustrious company? It is
known that throughout his life he was interested in art
from the past and would see as much as he could when
on his travels. Bruegel knew the Flemish Primitives
better than we do, and in 1902 his paintings hung in a
context that he loved. Yet it was bizarre that the organ-
isers considered him the last of the Flemish Primitives.
‘The fact that Bruegel could not be classified either in
the Middle Ages or the Renaissance, certainly harmed
his fame. […] Yet it was then that Bruegel became the
object of admiration that has since spread throughout

the world. The relentless efforts of European and
American art collectors to obtain whatever may remain
of the around 40 paintings that survive is convincing
proof of this. The true reason for this unexpected
fame lies in the renewed interest for psychological
deepening and anti-naturalist design,’ wrote Achilles
Stubbe in 1947.

Art lovers who had grown up with the cult of the
Italian Renaissance and of Peter Paul Rubens (1577-
1640) suddenly discovered a totally different kind 
of wealth in Bruges. It must have been a fantastic
experience, one we should envy.

Not long after this, the First World War raged
across Belgium. And then the Spanish flu. These
traumas fermented in artistic minds and undoubtedly

Bruegel, a Feast for All Times
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Niet lang daarna raasde de Eerste Wereldoorlog
over België. En daarna de Spaanse griep. Deze
trauma’s gistten voort in de artistieke geesten en
verscherpten ongetwijfeld de vragen naar de eigen
wortels en de noodzaak van een andere beeld-
taal dan dat triomfantelijke rationalisme en
humanisme van kunstenaars als Rafaël (1483-1520),
Michelangelo (1475-1564) en Rubens. Triomf was
ver te zoeken. Bruegels weergave van alledaagse
zondaars en sukkelaars in weidse landschappen
paste al beter bij de zoektocht van onze kunste-
naars in die jaren. De Gentse schilder Gustave van
de Woestyne (1881-1947) en de Bergense meester
Anto Carte (1886-1954) richtten hun blik op de
mensen die ze in hun omgeving zagen. Boeren,
veermannen, boerinnen, arbeiders. Was dat ook
niet het volk dat in Bruegels panorama’s rond-
wemelde? Van de Woestyne en Carte transformeer-
den deze eenvoudige, stoïcijnse lui tot machtige
iconen. ‘Ik keek rondom mij en zag dat er veel te
schilderen was,’ noteerde Van de Woestyne kort in
zijn wonderlijke autobiografie Karel en ik. Tijdens
de laatste jaren van zijn leven evolueerde Bruegel
zelf naar een meer monumentale wijze van voor-
stellen. Zijn Nestenrover (Wenen, Kunsthistorisches
Museum) is een boer die pal voor ons opdoemt en
ons toch niet rechtstreeks aankijkt. Bruegel zag
boeren deels door de lens van zijn milieu, de hogere
stedelijke middenklasse, met haar belangstelling
voor de antieke pastorale liefdespoëzie van Vergilius
(70 v.Chr.-19 v.Chr.) en Theocritus (?-259 v.Chr.).
Van de Woestyne en Carte zien hun armoedige
medemensen in een tragischer licht. Opmerkelijk
blijft dat zowel Bruegel, Van de Woestyne als Carte
stadsmensen waren. Ook de robuuste schilder
Constant Permeke (1886-1952) was in de stad ge-
boren en getogen. Jean Brusselmans (1884-1953)
was, zoals zijn naam handig aangeeft, een Brusselaar
en Valerius de Saedeleer zag het levenslicht in de
aftakelende industriestad Aalst. Kijkt een stedeling
scherper naar plattelanders, verlangt een stedeling
sterker naar het platteland dan een dorpeling? Stijn
Streuvels (1871-1969) legde het landelijke leven in
West-Vlaanderen vast in meesterlijke romans én in
knappe foto’s. Streuvels was wel degelijk op het
platteland geboren, maar als telg van middenstan-
ders en in een familie die al een grote kunstenaar,
Guido Gezelle (1830-1899), had voortgebracht. 

De Belgische expressionisten maakten van Pieter
Bruegel definitief de ‘Boerenbruegel’ van onze ver-
beelding. De schrijver Felix Timmermans deed dat
letterlijk in zijn roman Pieter Bruegel: Zoo heb ik u uit
uw werken geroken (1928). Zijn Pieter Bruegel wordt

in een dorp geboren en gaat dankzij de plaatse-
lijke pastoor in de leer bij een schilder in de stad.
Timmermans’ Bruegel lijkt al bij al veel minder op
een zestiende-eeuwse kunstenaar dan op de jolige
Timmermans zelf. De toon was voor lange tijd gezet.

Mystiek of moraal?

De schilderijen van Bruegel bleven tot aan het
einde van de negentiende eeuw moeilijk toeganke-
lijk voor Belgische kunstenaars. Het merendeel
bevond zich immers in Wenen. Bruegels prenten
bleven wel vlot circuleren. De beroemde cyclus 
van De zeven hoofdzonden (1556) vestigde het
beeld van de grappige Bruegel die, in navolging van
Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516), de menselijke
tekortkomingen hekelde met wonderlijke vond-
sten en bijtende satire, met duivels en monsters.
De zeven hoofdzonden bieden een handig schema
om menselijke gedragingen te interpreteren en
naar waarde te schatten. Ze zijn al geordend door
paus Gregorius de Grote (ca. 540-604) in de
zevende eeuw en inspireerden vele kunstenaars in
de middeleeuwen, in alle media, van glasramen tot
miniaturen. Bruegels hoofdzonden werden een
hoogtepunt in het genre en het is niet te verwon-
deren dat een gedreven graficus als James Ensor
(1860-1949) zich door deze reeks liet inspireren.
Veelzeggend is voor beide kunstenaars de prent
waarmee zij de reeks begonnen. Bij Bruegel was
dat de Hebzucht, een toepasselijk thema in de
ultrakapitalistische zestiende eeuw en in de ultra-
kapitalistische havenstad Antwerpen. Ensor begon,
zoals we dat van een Europeaan aan het einde van
de Victoriaanse negentiende eeuw kunnen ver-
wachten, met de Ontucht. De humor die je zowel
bij Bosch, bij Bruegel als bij Ensor terugvindt, is
voor ons vanzelfsprekend. Maar de Nederlandse
kunstcriticus Conrad Busken Huet wees op de
originaliteit van deze visie in zijn reisverslag uit
1879, Het land van Rubens: ‘Bij de schilders van
Zuid-Europa heeft de voorstelling van het duivelse,
hoewel zij in Dante’s Hel aanleiding genoeg von-
den, zich nooit in een humoristisch kleed gehuld. 
Het is een eigenaardig Vlaams verschijnsel. In elk
geval is er een zekere mate van geestkracht nodig,
om het verschrikkelijke zich bij voorkeur in de
gedaante van het potsierlijke te kunnen denken.’

Bruegels landschappen en boerenbruiloften
zouden je gemakkelijk laten vergeten dat hij reli-
gieuze taferelen geschilderd heeft. Hoewel hij 

Leen HuetBruegel, een feest voor altijd
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Valerius de
Saedeleer 
(1867-1941), 
Winter (ca. 1926)
————
Winter
(c. 1926)



81Fifty Shades of White

James Ensor
(1860-1949), 
De schaatsers
(1889)
————
The Skaters
(1889)
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James Ensor
(1860-1949), 
De dood vervolgt

de mensenkudde

(of De triomf van

de dood) (1896)
————
Death Chasing

the Flock of

Mortals (or The

Triumph of

Death) (1896)
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Jules De
Bruycker 
(1870-1945),
Dodendans

(1916)
————
Dance of 

Death (1916)
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Jules De
Bruycker 
(1870-1945),
Carnaval 
(1922) 
————
Carnival 
(1922)



105Keep Calm and Feast on

Frits Van 
den Berghe
(1883-1939), 
De malle-
molen (1934)
————
The Carrousel
(1934)
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Modern art flies, floats and touches down with an
eagle eye in and around a medieval-looking castle
– an ‘uber castle’ with oversized decor, in which
nothing is quite what it seems. A castle resembling
a pumpkin in the landscape, a place where the
tranquillity barely admits the rustle of strollers
slurping porridge from golden spoons, as though
our ears are witnessing the first fat drops of an early
spring rain. Art supplants itself at the open gates 
of entertainment. Entertainment as a creeping,
shedded snake in an intoxicating, sparkling disguise,
the content of which evaporates like alcohol from 
a bottle. The myth of the place versus the lonely
reality of the artist standing with his back against
the wall of barely processed history. The mighty
eagle, emperor of the heavens, represents modern
man, modern consciousness and a sovereign
supremacist vision of hierarchy and power.

——————————————————————————

Miroir d’Epoque Régency (1973) by Marcel
Broodthaers (1924-1976) is the missing work of 
art at the exhibition Feast of Fools Bruegel Redis-
covered. It appears as a phantom in the video 
Un Voyage à Gaasbeek. Marcel Broodthaers’
impressive work of art, with its eagle and convex
mirror, watches over the castle, where old and 
new works of art hide away as if in a safe and
ancient nest. Miroir d’Epoque Régency inter-
prets Broodthaers’ idea of ‘the museum’, which 
he depicted from 1968 onwards in the series 

Musée d’Art Moderne, where the sterile, conven-
tional and at the time non-existent museum
context in Belgium is subtly questioned. In 1972,
Broodthaers exhibited numerous art and other
(commercial and advertising) objects depicting an
eagle in the Département des Aigles (Kunsthalle
Düsseldorf). ‘I think that I have thereby under-
scored the principle of authority that co-opts the
symbol of the eagle as an artistic co-conspirator’
said Broodthaers in 1974 (Marcel Broodthaers,
exh.cat., Centre for Fine Arts, Brussels, 1974).
Broodthaers dubbed Miroir d’Epoque Régency
an ‘official mirror’, in which place, space and life
are immediately reflected from an artistic vantage
point. The mirror is an eye without memory, an
object that causes unease, which in recent art
history often led to its (partial) destruction, as in
the work of Michelangelo Pistoletto (°1933) and 
Lili Dujourie (°1941)

The French iconoclast Marcel Duchamp 
(1887-1968) deprived the everyday object of its
original identity and function by taking it out of 
its context and elevating it to a work of art (ready-
made). Marcel Broodthaers retains the identity 
of the mirror, but permanently disconnects it 
from time, in future and infinite reflections of the
reality around us. This convex mirror is naturally
associated with the Flemish primitives and espe-
cially with the Arnolfini Portrait (1434) by Jan van
Eyck (c. 1390-1441), in which the couple remain
fixed in the mirror in the background. Un Voyage 
à Gaasbeek is a short film about the moving of a
museum artwork. The film shows this imaginary
relocation, from the permanent Broodthaers-
kabinet in the S.M.A.K. in Ghent, to the faded
romantic interior of the enchanting castle in the
Brussels Periphery. A conversation between Maria
Gilissen, Broodthaers’ widow, and Philippe Van
Cauteren, artistic director of the S.M.A.K., takes
place against the background of this mise-en-
scène and activity of an afternoon. This journey is,

[EN]

‘O melancholy 
bitter castle 
of eagles’
Marcel Broodthaers
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Un Voyage 
à Gaasbeek
(film stills) 
(2019)
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music, which is considered ‘not done’ in intellec-
tual circles, a trend that brought talented artistes
great success within the international commercial
music industry. Van Imschoot reacts strongly to 
the stuffy way in which Bruegel’s work is sometimes
reduced to a provincial folk festival. Music group
Boney M and Jan Van Imschoot guide us towards a
series of nine new, thrilling paintings. The voluptu-
ous folk dances and big weddings of Pieter Bruegel
versus Jan Van Imschoot’s current view of disco, as
an infectious type of music that not only brought 
a little razzle-dazzle, but which also generated
opportunities and freedom for non-whites and dis-
criminated groups with so-called deviant lifestyles.

In early January 2019, Jan Van Imschoot
expressed this as follows in an extensive message:
‘Foreign Humanlike Creatures/Buitenlandse Mens-
achtige Wezens’. “Bruegel reminds me of Death 
on Credit (1936) and Journey to the End of the
Night (1932) by the French author, Louis-Ferdinand
Céline (1894-1961). A misanthropic feast that isn’t
exactly joy-inducing. The untrustworthy ‘groping’
man is described with wry humour. They may enjoy
partying, the yokels, but the apocalyptic vision is
always close by. They make merry, because misery
doesn’t come from here, but from afar. Céline
blamed all the misery on Jews and socialists. In
Bruegel’s case, the misery seems to have been
imported by the three wise men from the Far and
Middle East, by Mary and her illegitimate child
fleeing from the authorities – represented in his
time by Philip II of Spain and his cruel and ruthless
Duke of Alva.

In any case, human cruelty knows no
boundaries. There will always be war, which means
people will always be looking for a safe haven. One
can only guess where hospitality may be found,
who will open his or her door to offer a cup of hot
coffee or a footbath (long trips are very hard on
the feet!). You feel more comfortable if you can
wash your feet. The inhospitable and fearful
protectors of their ‘own’ children close the doors
and gates to those they do not regard as people.
Transmigrants, illegal immigrants, sans-papiers,
aliens, ‘crimmigrants’,… all terms that sound like
they are about evil extra-terrestrials or, at best,
foreign humanlike creatures.

Three women and a man went in search of a
better life in Great Britain in the early seventies.
They were not admitted there and so they travelled
on to Germany. A music producer was looking for 
a face to promote his music to the general public.
The four radiated fun and dance. Boney M was

born. Disco music, although reviled by intellectual
know-it-alls, made people dance and played an
important role in the emancipation of the gay
community. Disco gave colour to a grey Europe.
These sentiments continue to provide comfort.
You can keep whining about insecurity, air pollu-
tion and global warming. However, you should 
not forget to party, as life otherwise becomes one
big ‘dance macabre’. That’s what Bruegel means 
to me. A Boney M.

The ‘yellow vest movement’ originated from 
a significant collective sense of dissatisfaction.
Where participants were initially rather aggres-
sive, they are now more likely to show a sense 
of joie de vivre, and a regained sense of com-
munity, in which social contacts are regarded as
pleasurable again. They gather at roundabouts,
where they eat, drink, smoke and dance together.
Most pubs (almost everywhere) have now closed
down. Drinking and smoking has become a taboo.
But humans need contact, even contact with
strangers. ‘Les gilets jaunes’ are the latest
characters in today’s Bruegel landscape.”

Emmanuelle Quertain (b. 1987) investigates 
the possibilities of painting. Her young oeuvre
updates the fundamental, historical issues of
painting. She questions the ‘mechanics’ of pic-
torial reproduction through a thorough analysis 
of how a painted image is created step by step. 
She does this in an investigative painterly process
that often takes place in series.

In the Scockaert room she exhibits an inter-
pretation of The Fall of Icarus (there exists some
controversy with regard to the attribution to
Bruegel). The underlying idea is to add an extra
level of representation to this richly decorated 
and complex space by means of ‘superposition’.
This intervention manifests itself as ‘un décalage
temporel ouvert’ (an open time shift). The alu-
minium construction draws the viewer’s gaze
beyond the frame of the painting and suggests 
a space that does not belong to the painted
surface. In concrete terms, this means that we
observe a historical battle on the tapestry behind
us, to which the painting does not attempt to
belong. The tapestry and the painting are like a
form of ‘discontinuous’ visual neighbours

By depicting a detail, the installation imitates 
the ‘magnifying effect’: the magnifying glass that 
we use on our smartphone to zoom in on some-
thing is now also used in museums to better
observe works of art. Bruegel’s work is of course 
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Jan Van Imschoot, 
Buitenlandse
Mensachtige
Wezens /  
Foreign Human-
like Creatures
(ontwerp) (2019)
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#2 – De terugkeer van de kudde
————————————————————
Rundsafdeling

In het begin van de twintigste eeuw was Chicago 
het centrum van de slachtindustrie. Door de intro-
ductie van een bewegende productielijn duurde het
slachten, uithalen en versnijden van een koe slechts
15 minuten. In de stad werden jaarlijks tot 12 miljoen
dieren geslacht: deze methode was zo efficiënt dat
Henry Ford het principe van de lopende band over-
nam voor het produceren van auto’s. Door de indus-
trialisering werd het slachtproces in de hele wereld
gecentraliseerd. In de meeste geïndustrialiseerde
landen zijn de slachthuizen verhuisd van steden naar
de landelijke periferie. Het Nederlands-Duitse Vion,
een van de belangrijkste Europese bedrijven, heeft
negen vleesproductiecentra verspreid over heel
Duitsland. Elke week worden tot 18.000 koeien en
stieren aangevoerd, geslacht en versneden. Per uur
beginnen 140 dieren aan het traject langs de lopende
band. De realiteit van het slachten en beelden van
bloed en krijsende dieren worden verborgen gehou-
den voor de ogen van de consumenten, terwijl de
vleesconsumptie per hoofd stijgt. Slachthuizen en het
slachten worden voor de meeste mensen onzichtbaar
gemaakt. Ze mogen geen verband zien tussen vlees
en het levende dier dat naar het slachthuis wordt
getransporteerd om daar te worden afgemaakt. 
Wat de meeste consumenten zien is een vacuüm-
verpakt vleesproduct in een rek van de supermarkt.

#3 – De oogst
——————————
Plantages Almeria

De hoogste concentratie van plastic moestuinen
wereldwijd bevindt zich in Almeria, een provincie 
in het zuidoosten van Spanje. Voor de lens van 
een satelliet is dit een van de meest herkenbare
plekken op deze planeet. De tienduizenden witte
en transparante daken van de moestuinen van 
de zogenaamde Costa Polyethylene vormen een
spiegel die de zon zo sterk reflecteert, dat er in 
de regio een opvallende temperatuurstijging wordt
gemeten. Sinds Spanje in 1986 tot de Europese
Unie toetrad en dankzij de continue verandering
van het dieet in Europa, boomt Almeria’s aandeel
van de productie van fruit, groenten, planten en
noten voor de export, ondanks haar ligging in een
van de warmste gebieden in Europa. Vandaar de
naam ‘moestuin van Europa’.

#4 – De boerenbruiloftsdans
——————————————————
Chipsfabriek in Zwitserland

Het Duitse woord ‘Zweifel’ betekent ‘twijfel’, maar
in Zwitserland heeft het een andere betekenis.
‘Zweifel Pomy-Chips AG’ is onderdeel van het
voedingsbedrijf Zweifel en produceert chips voor
de lokale markt. De fabriek is nog altijd in handen
van de familie Zweifel die sinds de middeleeuwen
wijn produceert in de streek van Zürich. Toen het
bedrijf in de jaren 1950 te kampen had met ziektes
van de wijnstokken, besloot het te diversifiëren –
onder meer door aardappelchips te produceren.
Vandaag voorziet de fabriek in de buurt van het
dorp Spreitenbach in 65% van de Zwitserse vraag
naar chips en verdedigt zich met succes tegen
concurrenten die in lageloonlanden produceren.
De Zweifel-fabriek investeerde in geavanceerde
transportbandtechnologie zodat het bedrijf kan
blijven groeien. Vandaag produceren ongeveer
driehonderd werknemers meer dan 1500 ton
snacks per jaar. De meeste werknemers zijn
afkomstig uit het voormalige Joegoslavië.

#5 – Luilekkerland
———————————————
Keuken van kantine, Berlijn

Melk en honing stromen doorheen de valleien, de
huizen zijn gemaakt van cake en gebraden vogels
vliegen door de lucht. In dit paradijs is alles in over-
vloed en moet niemand werken. De keuken van een
kantine, een van de grootste industriële productie-
bedrijven in Europa, zou de backstage kunnen zijn
van zo’n hemelse plek. In deze keuken bereiden de
koks maaltijden voor meer dan 1.500 werknemers.
Sinds de laatste eeuw is de wereldbevolking vervier-
voudigd. Deze groei doet samen met de groeiende
inkomens in ontwikkelingslanden (die een verande-
ring in dieet veroorzaken, zoals meer proteïnen 
en vlees) de vraag naar voedsel wereldwijd stijgen.
Tegen 2050 zullen er negen miljard mensen op deze
planeet leven. Hoe kunnen we iedereen te eten
geven als er nu al 800 miljoen mensen verhongeren
en twee miljard mensen in hongersnood dreigen
terecht te komen?

Pieter Bruegel, 
De oogst / The
Harvest (1565)
————
Pieter Bruegel,
De boerenbrui-
loftsdans / The
Wedding Dance
(ca. 1566 / c. 1566)

————
Pieter Bruegel,
Luilekkerland /
The Land of
Cockaigne (1567)



NL Feast of Fools. Bruegel herontdekt
peilt naar de manier waarop belangrijke
kunstenaars tijdens het interbellum en
ook nadien omgingen met het artistieke
legaat van Pieter Bruegel, met werk van
o.a. James Ensor, Constant Permeke en
Otto Dix. Parallel hiermee spelen heden-
daagse kunstenaars in op thema’s uit
Bruegels oeuvre. Kasper Bosmans,
Pascale Marthine Tayou, Jimmie Durham
en vele anderen tonen aan dat Bruegels
werk tot op vandaag niets aan relevantie
heeft ingeboet.

FR La fête des fous. Bruegel redécouvert
étudie la manière dont d’importants
artistes ont traité l’héritage artistique du
peintre Pieter Bruegel au cours de l’entre-
deux-guerres et au-delà, avec des œuvres
d’entre autres James Ensor, Constant
Permeke et Otto Dix. En parallèle, une
série d’artistes contemporains se lance
dans un dialogue avec l’œuvre de Bruegel.
Kasper Bosmans, Pascale Marthine 
Tayou, Jimmie Durham et d’autres 
artistes montrent ainsi que l’œuvre de
Bruegel n’a rien perdu de sa pertinence.

EN Feast of Fools. Bruegel Rediscovered
explores the ways in which important
artists handled Pieter Bruegel’s artistic
legacy in the period between and after
the wars, with work of a.o. James Ensor,
Constant Permeke and Otto Dix. At the
same time, contemporary artists delve
into the themes from Bruegel’s work.
Kasper Bosmans, Pascale Marthine
Tayou, Jimmie Durham and many 
others thus demonstrate that Bruegel’s
work has lost none of its relevance.


