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DE VERZOEKING VAN DE HEILIGE ANTONIUS
De Verzoeking van de Heilige Antonius (ca.1501) is een topstuk uit het oeuvre van Jheronimus 
Bosch (ca.1450 – 1516). Voor Bosch Parade 2021 is dit schilderij de inspiratiebron. De door Bosch 
geschilderde verleidingen zijn zeer uiteenlopend van verschijningsvorm. Datzelfde is te zien in 
onze tijd. Een wereld die oververzadigd lijkt door grote en kleine verleidingen.

Het drieluik kent geen centrale voorstelling. Je zou kunnen zeggen dat het is opgebouwd op een 
‘stripachtige’ manier, maar dan zonder de kaders. Er is heel veel te zien, waarbij verschillende 
plaatsen, tijden en figuren door elkaar lopen. De verbinding die de werken in Bosch Parade met 
elkaar aangaan heeft dan ook eerder het karakter van een collage dan van een lineaire vertelling.

INSPIRATIEBRON
Het doel van Bosch Parade is om de essentie van het schilderij, de vragen die het oproept en 
de verbinding die het aangaat met onze hedendaagse maatschappij, te verbeelden door een 
multidisciplinaire kunstenparade over het water.

De hieronder geformuleerde vragen en overwegingen vormen de uitnodiging aan om ontwerpen en 
werkconcepten in te sturen voor de Open Call Verleiding 2021.
De trefwoorden verwijzen naar beeldelementen uit het schilderij De Verzoeking van de Heilige 
Antonius. Via boschproject.org kun je bijna eindeloos inzoomen op het genoemde werk van 
Jheronimus Bosch.

1. INLEIDING

Bosch Parade 2021 is geïnspireerd op een van de meest intrigerende werken van Jheronimus Bosch.

http://boschproject.org/%23/artworks/The_Temptation_of_Saint_Anthony_MNAA
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2. THEMA’S

MONSTERS  
Monsters duiken op uit een Poel des Verderfs. Ze lijken onder het oppervlak van een poel van 
troebel water te leven, en op onverwachte momenten opeens boven te komen. Kun je dit vertalen 
in beelden of in geluid?
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AFGODEN
Iedere tijd kent zijn afgoden en sommige afgoden zijn tijdloos. Wat zijn de afgoden van onze tijd 
volgens jou? Hoe zien ze eruit? Kun je ze vertalen naar een beeld of naar een aantal maskers of 
kostuums voor een feest of ceremonie?

MUTANTEN / MENS-DIEREN / MENS-LANDSCHAPPEN /
MENS-OBJECTEN
Het is alsof de mensen, dieren en objecten in het schilderij muteren door een chemische stof die 
in de atmosfeer is terecht gekomen: er loopt een kruik op varkenspoten, mensen die veranderen 
in struiken, enzovoort. Onderzoek de glijdende grens tussen mens, dier en object. Verbeeld het 
proces van muteren. Beschrijf zo concreet mogelijk hoe jouw mutanten eruit zullen zien. 
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ARCHITECTUUR / RUÏNE /  
POORT NAAR DE ANDERE WERELD
Op het schilderij staan verschillende gebouwen die willen imponeren. Ze doen denken aan 
alchemie, aan technologische hoogstandjes. 

• Verzin een drijvende constructie die feestelijk en ijdel uit het water de lucht in reikt. 
 Kunnen performers met of op deze constructie spelen of er een relatie mee aangaan. 
 Hoe zie je dat voor je?

• Centraal staat een toren die doet denken aan een ontploft chemisch laboratorium. De ruïne is 
 een overblijfsel uit een betere tijd, symbool van vergane tijd en glorie, een getuigenis van 
 hoogmoed of geweld. Hoe zien de ruïnes van de toekomst er volgens jou uit?

• Het middelste gebouw doet oud-futuristisch aan met klokken en raderen, gecombineerd met 
de 
 kwetsbaarheid van naakte lichamen die het water indalen. Dit illustreert mogelijk de complexe 
 verhouding tussen mens en technologie. Kun je die verhouding in een pakkend beeld vatten? 
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SPECTACULAIR MEDITATIEF LANDSCHAP
Hoe ziet het landschap eruit waarin de heremiet zich terugtrekt? Verzin een vaartuig waarop dat 
landschap wordt uitgebeeld: Onaangetast? Verlaten? Eenzaam? Een barokke woestijn? Welk 
kleurenpalet gebruik je?

CEREMONIE
Op het schilderij zijn hier en daar bevreemdende verleidingsceremoniën aan de gang: een naakte 
vrouw komt vanonder een boom met een rood doek, een groepje heeft zich rond een goktafel 
geschaard, een ander groepje doet een ceremoniële dans onder een tafel. Ze lijken de groep 
ingewijden houvast te bieden en oefenen aantrekkingskracht uit op de toeschouwer. Verbeeld een 
bevreemdende ceremonie of plek van verleiding en bezwering.
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HEREMIET
• Hoe ziet de hedendaagse kluizenaar eruit? Toon hoe de mens verleidingen weerstaat door zich
 te wapenen of zich af te sluiten. Hoe hij zich vasthoudt aan een religie, een obscure theorie of 
 een ideologie. 

• Hoe ziet ascese eruit in onze tijd?

ST. ANTONIUSVUUR  
Het schilderij zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als iemand die onder invloed van het 
Antoniusvuur koortsdromen ziet waarin gruwel en verleiding, verval en schoonheid zich gelijktijdig 
manifesteren in de gedaante van vreemde wezens, vehikels en Cyborgs. Kun je zo’n visioen van 
verleiding voor onze tijd een vorm geven?
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HEDENDAAGSE SIRENEN   
Sirenen zijn hybride wezens die een mythische verleidingskracht heten te bezitten. Op 
het schilderij zijn verschillende tweeslachtige of meerduidige figuren afgebeeld. Hoe zien 
hedendaagse Sirenen er in jouw ogen uit? Hoe klinken ze volgens jou? 

VERLEIDING / STANDVASTIGHEID   
Het belangrijkste thema van het schilderij is de weerstand die Antonius biedt tegen de 
verzoekingen en verleidingen die hij moet ondergaan.
Maak een dynamisch beeld van de eeuwige strijd tussen verleiding en standvastigheid, tussen 
verlokking en ascese.
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STADSBRAND
De stadsbrand op het middenpaneel is mogelijk geïnspireerd op de Bossche stadsbrand van 1463, 
waarvan de toen 10-jarige Jeroen Bosch getuige was. Symbolisch staat vuur niet alleen voor 
destructie, maar ook voor zuivering en vernieuwing.
Het is verleidelijk om te denken dat de stadsbrand in 1463 ook de vonk was die het 
kunstenaarschap van Bosch heeft doen ontbranden.

• Hoe verbeeld je een stadsbrand? Hoe kun je de overweldigende, vernietigende en tegelijkertijd 
 vernieuwende kracht van vuur laten zien? Aan welke materialen denk je?

• De stad brandt, maar de mensen in de buurt gaan gewoon door met hun dagelijks leven. 

Verbeeld jouw visie op de brandhaarden in onze wereld.
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NATUURWETTEN TARTEN
Hoe zien de demonen van onze tijd eruit? In wat voor drijvende of vliegende schuiten verplaatsen 
ze zich? De vliegende ufo’s op het schilderij lijken de zwaartekracht te ontkennen. Dit roept 
associaties op met science fiction en de verleiding om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Kun je 
een vaartuig of drijvend object maken dat de natuurwetten lijkt te tarten?

ZONDEBOK
Geconfronteerd met tegenslag of met dreiging zoekt de mens of de massa al gauw een 
zondebok. Kan je een theatrale massa-scène bedenken waarin een massa zich keert tegen een 
andersdenkende, een buitenbeentje? Waarop of waarin speelt die zich af?



VERLEIDING 2021
DEADLINE 01 SEPTEMBER 2020, 12:00 UUR
Kijk voor veel gestelde vragen op boschparade.nl/faq-open-call

DISCLAIMER
Deze inspiratiedocument is opgesteld door Stichting Bosch Parade en mag niet (geheel of  
gedeeltelijk) gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Bosch Parade.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons via opencall@boschparade.nl bereiken. 

SCHIJT
Verbeeld de verleiding om overal schijt aan te hebben (aan gezag, aan normen). 

OPEN 
CALL

https://boschparade.nl/faq-open-call/
https://boschparade.nl/open-call-verleiding

