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Het Jheronimus Bosch Art Center heeft met veel genoegen en 
met gepaste trots en in nauwe samenwerking met The Museum of 
Instant Images de expositie  Van Bosch naar Bruegel  ingericht in 
de torenkamers van het Art Center. De bezoeker krijgt prachtige 
mail-art te zien die is ontstaan vanuit de twee thema’s Visions 
of Bosch en The Tower of Babel. Twee uitdagende onderwerpen 
die talloze mail art kunstenaars inspireerden. Het resultaat is op-
merkelijk: binnen de beperkingen die een fysiek poststuk  met 
zich meebrengt, is er een duizelingwekkende verscheidenheid in 
de kunstwerken te zien. Talloze Torens van Babel en allemaal an-
ders. Heel veel Bosschiaanse collages en tekeningen en allemaal 
verschillend. In deze soms surrealistische beeldenvloed zullen de 
toeschouwers geneigd zijn om op zoek te gaan naar het werk 
dat hen door vorm, kleur en beeldtaal het meest aanspreekt.

Namens The Museum of Instant Images én het Jheronimus Bosch 
Art Center wens ik de bezoekers van deze mail art expositie veel 
kijk- en keuzegenoegen toe.

 

The Jheronimus Bosch Art Center, in close collaboration with The 
Museum of Instant Images, takes great pleasure and pride in pre-
senting the exhibition From Bosch to Bruegel. The visitor can en-
joy wonderful mail art inspired by the themes Visions of Bosch and 
The Tower of Babel. These two challenging issues prompted nu-
merous mail artists. The outcome is remarkable: regardless of the 
limitations that a physical mail piece entails, the result is a dizzying 
gallimaufry. Numerous Towers of Babel and all different. Lots of 
Bosch-like collages and drawings and all different. In this, at times 
surrealistic, fl ood of images, visitors will be inclined to look for 
the most appealing work because of its shape, color or imagery.

On behalf of The Museum of Instant Images and the Jheronimus 
Bosch Art Center, I wish the visitors of this mail art exhibition 
plenty of viewing and choosing pleasure.
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