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BRUEGEL
zoals je hem niet kende
Zeg niet langer ‘Koninklijke Bibliotheek’ tegen de Albertina, 

maar KBR. Met die naamwissel kiest deze bijzondere instelling 
op de Kunstberg in Brussel voor een nieuwe koers. En de 

nieuwe toptentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and 
White’ is een uitstekende opmaat voor wat komen gaat.

“Veel mensen kennen Bruegel vooral als 
schilder,” stelt Sara Lammens, direc-
teur van KBR. “En terecht, want zijn 

werk behoort tot de grote meesterwerken van de 
16de eeuw. Maar hij was, naast schilder, ook een 
uitstekende tekenaar. Vandaag kent iedereen zijn 
schilderijen, maar niemand weet iets af van zijn 
prentenoeuvre. Destijds was het precies anders-
om, veel mensen waren vertrouwd met zijn teke-
ningen, maar kenden zijn schilderijen niet. Een 
schilderij is namelijk een uniek stuk, gemaakt 
voor een welbepaalde opdrachtgever. Die hing 
het dan ergens in zijn huis op en op zijn gasten 
en familie na kreeg niemand dat te zien. Bruegels 
prenten waren tijdens zijn leven al een groot pu-
bliek succes: uitgevers konden de vraag amper 
bijhouden. Door de uitvinding van de drukkunst 
was het technisch mogelijk geworden om van 
één enkele tekening, via een kopergravure, tot 
2000 prenten te drukken. Die kopergravures van 
Bruegel zijn verloren gegaan, maar wij hebben in 
KBR alle prenten en enkele van zijn tekeningen. 

En dat is uniek in de wereld, want die drukken 
zijn bijzonder fragiel – veel fragieler dan schil-
derijen. Hoe dan ook, we tonen die volledige col-
lectie nu voor het eerst. Wat heel bijzonder is, is 
het feit dat hij – veel meer nog dan in de schilde-
rijen – heel fijn en gedetailleerd werkt. Elke prent 
is een volledige, fascinerende wereld op zich.”

Fragiele en kostbare prenten
Bruegel was een scherpe chroniqueur van zijn 
tijd. Via zijn prenten stap je zo de wereld van de 
renaissance binnen. Lammens beaamt: “We heb-
ben onze collectie opgedeeld in thema’s. Zo zijn 
er de ‘grote landschappen’, de invloed van Jher-
onimus Bosch, de Deugden versus de Hoofdzon-
den, schepen – Bruegel was gefascineerd door 
de wereld van de scheepvaart – en, ten slotte, 
de vergelijking tussen de stad en het platteland. 
Ook tonen we het volledige productieproces en 
de vele gespecialiseerde handelingen die daarbij 
komen kijken. Bovendien pakken we ermee uit 
in een onbekend deel van KBR, namelijk in het 
overdonderende 18de-eeuwse paleis van Karel 
van Lotharingen, aan de achterkant van het com-
plex. Dat is helemaal aangepast aan de noden van 
deze prenten. Ze zijn zo fragiel en kostbaar dat ze, 
na deze tentoonstelling, minstens drie jaar op-
nieuw geen licht meer mogen zien. Deze collectie 
is bovendien maar het topje van onze ijsberg. In 
mei volgend jaar openen we in KBR een volledig 
nieuw museum met de adembenemende collectie 
verluchte, middeleeuwse handschriften van de 
hertogen van Bourgondië. Ook dat zijn, net als de 
prenten van Bruegel, echte tijdscapsules die je zó 
katapulteren naar het verleden.”
> 15/10/19-16/2/20, kbr.be 

Vandaag kent iedereen 
zijn schilderijen, maar 
niemand weet iets af 
van zijn prentenoeuvre. 
Tijdens zijn leven was het 
precies andersom.”
(Sara Lammens, directeur KBR)
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vtbKultuur heeft zo’n 150 lokale afdelingen die  
jaarlijks ongeveer 2500 activiteiten organiseren  
in heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt. 
Alle informatie vind je op vtbkultuur.be

In het begin van de zomervakantie gingen de poorten open van LABIOMISTA, 
het unieke evoluerende kunstwerk van Koen Vanmechelen. Een krachtige 
kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en maatschappij. “LABIOMISTA 
is een ode aan de mix van het leven,” aldus de kunstenaar, die voor dit 
project een diepe samenwerking aanging met de stad Genk. LABIOMISTA is 
de belichaming van Vanmechelens artistieke en filosofische visie. Al meer 
dan twintig jaar werkt deze bekende kunstenaar op de snijlijn van kunst, 
gemeenschap en wetenschap. Zijn gedrevenheid stoelt op het geloof in 
kunst als promotor van wederzijds begrip en als gids in de zoektocht naar 
antwoorden op de grote uitdagingen van de 21ste eeuw, de relatie tussen 
natuur en cultuur en duurzame gemeenschapsopbouw in het bijzonder. 

Zo doe je mee
Wil jij kans maken op één van de tien duotickets voor LABIOMISTA? Surf dan 
naar vab.be/wedstrijd en geef het juiste antwoord op de volgende vraag: 
Welk dier staat vaak centraal in de werken van Koen Vanmechelen? 
A. Een koe B. Een tijger C. Een kip

Een duoticket voor 
LABIOMISTAWIN

‘Het gezin Van Paemel’
Exclusieve voorstelling  
voor vtbKultuur
Op zondag 29 september zakken heel wat vtbKultuur-groepen af 
naar het gloednieuwe CC Leietheater in Deinze voor de voorstelling 
‘Het gezin Van Paemel’. Vader Van Paemel (vertolkt door een 
sublieme Jo De Meyere) is boer op de hoeve van baron de Wilde. De 
kinderen van de boer verlaten één voor één de boerderij. De ene 
zoon noodgedwongen na een jachtongeval, de andere zoon nadat 
hij in onmin raakte met z’n vader. De dochters vertrekken voor de 
liefde of het geloof. Door een gebrek aan werkkrachten gaat het 
steeds slechter met de boerderij. 

Heb jij zin om samen met andere theaterliefhebbers te genieten 
van deze voorstelling? Bestel dan als de bliksem je tickets. De 
voorstelling om 14u30 is exclusief voor leden van vtbKultuur en VAB. 
Tickets kosten dan 17,50 i.p.v. 20 euro. Reserveren doe je eenvoudig 
door een mailtje te sturen naar info@vtbkultuur.be. 

Met vtbKultuur naar 

‘The World of Bruegel in  
Black and White’

Iedereen kent Bruegel als de wereldberoemde schilder, maar wist je dat 
Bruegel in zijn tijd vooral bekend was om zijn prenten? Vanaf 15 oktober 

krijg je de kans om Bruegels prenten van dichtbij te bewonderen. KBR, 
de Koninklijke Bibliotheek, is de pionier in de herontdekking van de 

onbekendere meesterwerken van Bruegel, met een complete collectie 
die tijdens het Bruegeljaar wordt tentoongesteld. De tentoonstelling ‘The 

World of Bruegel in Black and White’ neemt je mee in de imaginaire wereld 
van deze Vlaamse meester. De buitengewone tentoonstelling speelt zich  

af in het Paleis van Karel van Lotharingen, een unieke locatie uit de 
18de eeuw in het hart van Brussel.

Ga jij mee?
Op donderdagavond 7 november gaan heel wat  

vtbKultuur-groepen naar deze tentoonstelling. Op zaterdag  
30 november is het de beurt aan diverse West-Vlaamse groepen.  

Zin om mee te gaan? Neem dan een kijkje op onze website om te zien bij 
welke vtbKultuur-groep uit jouw buurt je kunt aansluiten.

> vtbkultuur.be/nieuws 
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