


Concept AchterGlas 2019

Internationaal Bruegeljaar 2019

 Pieter Bruegel “De Oude” stierf in 1569, in 2019
450 jaar geleden.

 Dit kunnen wij niet laten voorbij gaan!
 Heel specifiek gedeelte van zijn werk.
 En, naar goede gewoonte, met een speciale 

AchterGlas formule!
 Volg maar mee en ontdek het zelf!



Concept idee: Bruegel
Internationaal Bruegeljaar 2019 naar aanleiding 
van de 450-jarige sterfdatum van Pieter Bruegel

• Brussel plant een grote tentoonstelling in het Paleis van 
Karel van Lotharingen rondt de etsen en gravures van de 
schilder.

 Antwerpen: heropening Museum Schone Kunsten?

 Het Pajottenland bereidt een Bruegelpad voor en 
verschillende culturele activiteiten o.a. in Dilbeek.

 Toerisme Vlaanderen organiseert evenementen om ook 
buitenlandse toeristen te trekken

 En wie is er eerst? Juist: Achter Glas uit Hove vanaf 
zaterdag 19 januari 2019! Jullie dus!



Historische context van Pieter Bruegel

 Stiel geleerd in Antwerpen bij Pieter Coecke van Aelst in de 
Gouden Eeuw van de Scheldestad.

 Leefde in de periode van de Renaissance en het humanisme
 Was op het einde van zijn leven getuige van het geweld van 

de godsdienstoorlogen, de aftreding van Keizer Karel, de 
Beeldenstorm, de komst van hertog Alva met de repressie 
en de executie van de graven van Egmont en Hoorn

 Bruegel vormt een scharniermoment tussen de 
middeleeuwen (de zgn. Vlaamse primitieven) en de barok 
(17de eeuw) hij is qua kunst verwant met Hiëronymus 
Bosch (ca. 1450-1516) (verbeelding) en met David Teniers
de Jonge (1610-1690) (volkse taferelen).



Historische context van Pieter Bruegel

 Vóór zijn tijd was bijna alle kunst religieus. Bruegel bracht 
vooral wereldse kunst. 

 Bruegel en Bosch houden de toeschouwer een milde en 
tegelijkertijd confronterende spiegel voor. 

 Hun werk getuigt van diepe sociale, religieuze en 
maatschappelijke bewogenheid.

 Wij kennen Bruegel onterecht als een échte Bourgondiër, 
door de vele schilderijen met overdreven feesten en spelen.

 De grote en geniale Bruegel was geen lolbroek, hij heeft 
wel zijn volk nauwgezet geobserveerd, en hij was vooral 
een kind van zijn tijd. 

 Hij was een verteller, schilderde de mens en de natuur, en 
de alledaagse cultuur



De Dulle Griet    Museum Mayer-Vanden Bergh



Hoe relevant is de tijd van Bruegel voor ons 
Bruegel : 16E Eeuw

 Overgangsperiode
 De wereld was door de 

ontdekkingsreizen, 
wereldhandel en drukpers 
meer binnen bereik gekomen

 Dit bracht grote 
maatschappelijke 
veranderingen met zich mee.

 Materialisme en 
machtsstreven wonnen aan 
invloed, ten koste van 
verinnerlijking, 
medemenselijkheid, geweten, 
tradities en religie. 

Onze 21ste Eeuw

 Overgang naar High Tech
 Iedereen vliegt overal naartoe, 

digitaal tijdperk, Internet, 
klimaatopwarming, Facebook,

 Big Brother bestaat écht! En 
Zuckerberg maakt Europees 
Parlement belachelijk.

 Tijd van jobverlies door 
automatisering, robotica, 
outsourcing, offshoring.

 Ieder voor de pc, smartphone 
aan tafel, afspraken via 
WhatsApp, vereenzaming…

 In feite zeer gelijklopend!



Concept Achter Glas 2019
• Omvang is té groot om Bruegel in zijn geheel als thema 

te nemen
• Essentie van Achter Glas 2019 ligt bij de

Spreekwoorden, geschilderd in het doek “De Blauwe 
Huik” (bevindt zich in Wenen), wat foutief “De Verkeerde 
Wereld wordt genoemd”

• Bruegel zelf noemde het 
“De Dwaze Wereld



De Blauwe Huik (Oorspronkelijke titel)



De Blauwe Huik

Rood: kleur van het 
slechte

Blauw: kleur van de 
bedrog, leugen

Kapmantel: iemand 
iets verbergen

Iemand een blauwe 
kapmantel omdoen 
-> je partner 
bedriegen



De gewone mens in de 16de Eeuw

 Bruegel schilderde het leven van alledag. In dat leven 
barstte het van de spreekwoordelijke situaties. 

 Men beschouwde de mens ook toen als de schuldige aan 
alle misstanden in de maatschappij. 

 De mens was een dwaas, een zwakkeling die tijdens zijn 
leven de ene blunder na de ander maakte waartegen een 
reeks van krachtige spreekwoorden hem waarschuwde. 

 De mens werd afgebeeld als iemand die zich knollen voor 
citroenen liet verkopen, paarlen voor de zwijnen wierp, de 
put dempte nadat het kalf verdronken was, zich liet leiden 
door de blinde en probeerde veren te plukken van een 
kikker.



Thema 2019: “De Dwaze Wereld”



Wat toont het schilderij?Tal van dwaze situaties

• het zeilscheepje dat een 
oog in het zeil heeft. 

• de man die geld in het 
water gooit, 

• iemand die twee vliegen 
in één klap slaat, 

• een visser die vanuit 
een vissersbootje achter 
het visnet vist, 

• iemand die met zijn 
hoofd tegen een muur 
loopt, 

• een persoon die door 
een mand valt, enz., 



Wat is concreet de opdracht ?

 Wij streven niet naar een typische Bruegel tentoonstelling, 
wel integendeel.

 Wij vragen de kunstenaars om een keuze te maken uit de 
reeks van circa 125 spreekwoorden.

 De opdracht is om een hedendaagse versie te maken van 
het gekozen spreekwoord, in de volledig vrije interpretatie
van de kunstenaar.

 Achter Glas zorgt op de website voor een link naar een 
model van het schilderij met:
 Een verwijzing naar de afbeelding van elk spreekwoord
 De oorspronkelijke tekst van het spreekwoord
 De hedendaagse betekenis van dit spreekwoord



De Blauwe Huik (Oorspronkelijke titel)





Kies een spreekwoord

www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/spreekwoorden.htm

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/spreekwoorden.html


Klik op de link en vind de afbeelding



Andere voorbeelden



Andere voorbeelden



Samengevat
 Wij vragen géén “Bruegeliaans werk”
 Wij vragen géén interpretatie van onze titel “De dwaze Wereld”
 Zoek een spreekwoord van Bruegel dat je aanspreekt
 Kijk naar de hedendaagse betekenis
 Maak er een volledig eigen, moderne versie van in jouw 

kunstvorm : schilderij, beeldhouwwerk, keramiek, foto, enz..
 Rode draad per raam: bij het nieuwe kunstwerk tonen wij 
 ook het spreekwoord in tekst, en afbeelding van het 

oorspronkelijke beeld uit het schilderij
 Spreekwoorden kunnen meermaals gekozen worden

 Voordeel hierbij is dat we verschillende interpretaties van 
het dezelfde oorspronkelijke beeld kunnen tonen. 



Hedendaagse Kunst ?
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