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‘Bosch & Brands’ in Wenen
Op de grote Jheronimus Bosch-tentoonstellingen in ’s-Hertogenbosch en Madrid schitterde vorig 

jaar één van Bosch’ meesterwerken door opvallende afwezigheid: het ‘Laatste Oordeel’ (± 1500). 
Het werk verblijft al sinds de 16e eeuw in Oostenrijk en hangt nu in de ‘Gemäldegalerie’ van de 
bekende ‘Akademie der bildenden Künste’ in Wenen. Het werk valt op door zijn frisse kleuren. Als 
eerbetoon aan dit prachtige schilderij nodigt de ‘Akademie’ dit jaar een aantal kunstenaars uit om 
met hun werk op het drieluik van Jeroen Bosch te reageren. Deze reeks ‘Korrespondenzen’ wordt 
geopend door een tentoonstelling van de Tilburgse beeldend kunstenaar Sjon Brands, wiens 
‘vreemde vogels’ zo uit het rariteitenkabinet van de Bossche schilder lijken te zijn weggevlogen.

De tentoonstelling ‘Bosch & Brands’ verwelkomt acht beelden van vogels, die in de grote zaal 
rondom het ‘Laatste Oordeel’ gegroepeerd staan. De overeenkomsten zijn duidelijk aanwezig, 
beide kunstenaars omarmen met graagte de onvolkomenheden en ondeugden van onze mensheid. 
De verschillen zijn eveneens treffend, vooral wanneer men de schilder Jheronimus Bosch een 
gebrek aan humor toedicht. Daar heeft de hedendaagse kunstenaar geen last van, zijn dadaïstische 
paradijsvogels vormen een uiterst vrolijke verzameling menselijke eigenaardigheden. Wellicht dat 
zij een ander licht op het eeuwenoude drieluik werpen. Niet alles is hel en verdoemenis.

Brands laat zich spelenderwijs inspireren door allerlei gevonden gebruiksvoorwerpen en 
afvalmaterialen. Op de laatste dag van de expositie gaat hij met Weense kinderen aan de slag om 
met meegebrachte ‘Alltagsgegenständen’ (gebruiksvoorwerpen) nieuwe ‘vreemde vogels’ te maken.

De tentoonstelling wordt geopend op dinsdag 23 mei 2017 om 19.00 uur in de ‘Gemäldegalerie’ 
van de ‘Akademie der bildenden Künste’, Schillerplatz 3 in Wenen. De expositie wordt ingeleid 
door de Nederlandse ambassadeur, de rector van de ‘Akademie’ en de directeur van het museum en
opgeluisterd door de lezing ‘Reading Birds’ van Geno Spoormans, literatuurwetenschapper aan de 
‘Universiteit van Tilburg’. De expositie duurt tot en met zondag 16 juli 2017 en is van dinsdag tot 
en met zondag geopend van 10:00 tot 18:00 uur. Op zaterdag 15 juli is er om 18.00 uur een gesprek
met de kunstenaar en om 19.30 uur een afsluitend concert van de fameuze ‘New Royal Flaminga 
Band’ (Martin Fondse, Eric van der Westen, Mete Erker en Jan Wirken).

Praktisch informatie:
Naam tentoonstelling: ‘Bosch & Brands’, curator: Julia M Nauhaus, productie: Dorith van der Lee
Organisatie: ‘Akademie der bildenden Künste | Gemäldegalerie’
Data: Van woensdag 24 mei t/m zondag 16 juli 2017 (opening dinsdag 23 mei 2017 om 19:00 uur)
Plaats: ‘Akademie der bildenden Künste | Gemäldegalerie’, Schillerplatz 3 (Museumkwartier), 1010 Wien, tel. +43 (0)1 58816 2222
Openingstijden: Dinsdag tot zondag en feestdagen van 1o:00 tot 18:00 uur, maandag gesloten.
Meer informatie: www.sjonbrands.nl en www.akademiegalerie.at
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