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A GASTRONOMIA NA PINTURA BELGA DOS SÉCULOS XV A XVII

Os prazeres do bem comer suscitam numerosos propósitos gulosos 
e meditações gastronômicas. De Horacio a^Proust, passando por . 
Boileau, inúmeros são os escritores, e nao dos menores, a celebra 
rem a boa mesa, cujo canto valeu a Brillat Savarin o seu renome. 
Leon Daudet chçgou mesmo a proclamar que ele acreditaya, sincera - 
mente, que os únicos entendimentos internacionais possiveis sao os 
entendimentos gastronomicos.

Evocando o aroma da bc>? mesa o prosador torna-se poeta..Ouça - 
mos Jonathan Swift "0 Boi e a rainha das carnes, o Boi possui inclu 
sive em si a quinta es sência da perdiz, da codorna, da carne de j eva 
li do faisãq, do plum pudding e do creme de ovos...” e F. Timmer - 
mans ”0 ceu e de prata molhada como as escamas de peixe* .

0 pintor disputa ao escritor e as reproduções aqui reunidas.^si 
tuam bem o lugar que a gastronomia ocupa na pintura belga dos . sé
culos XV a XVIII. v

Memling associa a sua exeltaçao mistica 
que ele recobre de cores„evanescentes.

Alem da representação de uma fruta, dos trigais, de uma 
carregada, e em Brueghel o espelho de qma sociedade que se entrega 
a orazeres simples, que sonha com o pais de cocanha para quem "um 
poema, jamais valeu uma refeição”, talvez por que aos ouyos^do ve - 
rão sucede a brancura desolada de um inverno, cujos terriveis rigo- 

infelizmente muitas vezeq, njultipliçados pelas guerras.
A Kermesse, onde se come, esta ai para esquecer a dor do tempo, 

muitas vezes, por demais perturbado. Ela.simboliza^o.apetite de vi
da de um povo forte, cuja truculência alimenta o genio fecundo de
um Jordaens, de um Teniers.

Bodas, festas camponesas, decorações intimistas 
produtos de uma terra generosa a que se juntam os frutos do mar,pei. 
xes, ostras, que depois de Beert celebra Ensor com tanto amor, En 
sor que junta, em uma explosão de fantasia, tudo o que a rica terra 
das Flandres deu ao mundo das artes.

A gastronomia na piifture belga convida a 
po, ao mesmo tempo que da uma imagem elevada em cores de um povo , 
cuja palheta furtacor de seus pintores exprime o genio particular.
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