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MIRO & COBRA in COBRA MUSEUM AMSTELVEEN t/m 31 januari 2016 
(om het jaar positief te beginnen) 
 
Mijn geheugen ligt, al de jaren dat ik met Leonie getrouwd ben, en dat is al heel lang, voor een groot gedeelte 
opgesloten in 31 dikke plakboeken, die Nientje bij iedere belevenis met grote zorgvuldigheid aanvult. Eigenlijk 
moet ik zeggen ‘ons’ geheugen. Het zijn bij lange na nog niet de duizenden pagina’s van de conceptuele 
kunstenaars ‘Hanne Darboven’ (1941-2009) en ‘On Kawara’ (1932-2014), die beiden met een aan waanzin 
grenzende nauwkeurigheid de passerende tijd probeerden vast te leggen, moderne monniken die zich met 
volharding en nauwgezetheid in een alsmaar durende roes van meditatie het ongrijpbare leven wilden vangen. 
Hanne Darboven: “Schreibzeit is existentie-tijd” – Ik ben als ik schrijf – heeft duizenden pagina’s 
geschreven. Het grenst bijna aan waanzin. Kunst en waanzin zijn beste vrienden. 

 

          
       Hanne Darboven 1974 Stedelijk Museum                 Ode aan Picasso 2006 
Van ‘On Kawara’ herinner ik me dat deze tijdens Documenta 11 (2002) in Kassel zijn werk ‘One Million Years’,  
‘ieder’  jaartal van het verleden ‘doodsgraverig monotoon’ om de beurt door een mannelijke en een vrouwelijke 
lezer liet voorlezen - alsof ze het einde van het leven aankondigden. En alsof dat niet genoeg was voor een 
gewoon mens begon het tellen van ieder jaar van de toekomst. 
 

 
On Kawara ‘One million years is ontstaan in 1969, het jaar van het Woodstock muziek festival, burgerlijke 
protesten tegen de Vietnam oorlog en de landing op de maan. In 1993 werd het voor het eerst voorgelezen 
in het ‘Dia Center for Arts’ gedurende een soloshow die één jaar duurde. 
 
Niet alleen de plakboeken van onze herinneringen doen me aan deze kunstenaars denken. Ik heb de vreemde 
gewoonte als ik in een wachtkamer zit alle stenen te tellen die ik maar kan tellen. Als ik dat niet doe en er zou 
plotseling een soort beroepsambtenaar binnenkomen die roept ´Wie wil overleven moet nu direct het aantal 
stenen kunnen noemen die hier in deze muur zitten´. Ik ben in staat direct het aantal te noemen en wordt 
daardoor gered ben van een gewisse dood…..terwijl ik weet dat ik er ooit één steen naast zal zitten….. 
Wat heeft dit met Miró en CoBrA en kunstenaars in het algemeen te maken zult u zich afvragen ?                 
Het gaat bij het creëren om totale inzet en bezetenheid – alsof de dood je op de hielen zit. Het niet kunnen 
ontsnappen aan een idee. Noem het roeping zou een geestelijke zeggen: erg gevaarlijk in deze tijd van 
steniging en handjeklap hoofdje eraf. 
 

25.10.1997 bezoeken wij voor het eerst Fundació Joan Miró (1893/1983) van de architect 
‘Jozep Lluis Sert’ (1902-1983) in Parc de Montjuìc in Barcelona. 
04.02.1999 bezoeken we Fundació Pilar i Joan Miró in Palma de Mallorca door de 
architect Rafael de Moneo (1937). (Pilar Juncosa is de naam van zijn vrouw) 
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Fundacio Barcelona 1975/1976  Fundacio Pilar I Miró P.de Mallorca 1992 Studio San Boter door J.L. Sert 1959 

Als je eenmaal de werken van Miró gezien hebt kun je er nooit meer omheen, ze zullen je 
altijd bijblijven. Zijn werken zijn spontaan, speels, losjes, dartelend, zwevend tussen 
hemel en aarde - een kind dat speelt met zijn materiaal: Vanaf 1927 drukken Miró’s 
werken ‘Vrijheid’ uit. Miró heeft de werklust en gekte gemeen met de ‘conceptualist-
documentalist-archivaris’ (vanaf 1966 als Zero is opgeheven). Mooie zinnen hierboven! Echter 
we weten in deze tijd allemaal hoe moeilijk het is vrijheid te verkrijgen en deze te 
behouden. 
                                                                                                                                 
De kunstenaars die ik ken vertoeven meestal in hun ateliers en ook al doen ze 
ogenschijnlijk niet veel meer dan door het atelier lopen – van en naar het schilderij, 
loerend, de ogen op kier afstand, zittend op hun stoel voor zich uit starend, bladerend in 
tijdschriften of kunstboeken om dan plotseling door een detail geraakt te worden…. Ik 
noem het rommelend denken. 
 
Miró schreeuwt: ‘MIERDA’ - ‘STRONT’ als het verborgen schilderij niet wil lukken. 
Hoeveel kunstenaars voor hem en na hem zullen dit uit frustratie niet roepen in de stilte 
van hun atelier waar de eenzaamheid op de loer ligt. Denk aan van Gogh, denk aan 
Munch, denk aan………………. 
Altijd je eigen weg volgen, dichtbij jezelf blijven, al is er geen hond die enig vertrouwen 
in je heeft: ‘Doorgaan!’ : ‘Ja wij zullen doorgaan, doorgaan…’, totdat het misschien ooit 
opgepikt wordt en de hele wereld bezit van de kunstenaar neemt en het commerciële 
circus kan beginnen. ‘Be strong enough to be yourself’ (David Bowie’s message)  
 
De spanning, die iedere dag nodig is alsof je voor de eerste keer moet optreden, zal nooit 
verdwijnen: Miró: ‘De spanning neemt almaar toe. Hoe ouder ik word, hoe groter de 
spanning is die ik ervaar. Hoe ouder, hoe gekker of agressiever of, zo u wilt, gemener ik 
word’.(pag.12 cat.) 
 
Zwarten, gelen, roden, blauwen zijn de kleuren die Miró toebehoren. Miro maakt gebruik 
van velerlei materialen en gereedschappen: plakkaatverven, olieverven, inkten, 
pastelkrijten, potloden, allerlei soorten papier, resten papier, krantenpapier, canvas en 
voor zijn beelden gevonden voorwerpen die geassembleerd worden. 
 
Spontaneïteit vereist TOEVAL – trance, plotselinge ingevingen, automatisch de hand het 
werk laten doen; de hand die de drie-eenheid ‘gevoel-intuïtie-geest’  leidt wordt bij Miró 
geholpen door muziek van Debussy en jazz. Inspiratiebronnen zijn de oeroude 
grotschilders, kindertekeningen, tekeningen van geestelijk gehandicapten, volkskunst, 
outsider kunst, oude culturen, primitieven maar ook de grote ‘Hollandse’ meesters van 
de schilderkunst. Vlekken en levende krioelende lijnen beelden slangachtige symbolen, 
vogeldieren, celvormige structuren, insecten, sterrenzonnen, vrouw- en droomfiguren uit. 
 

            
Miro museum Barcelona      Museum Palma de Mallorca                      atelier Soter Palma de Mallorca 
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De tentoonstelling in het CoBrA museum, overzichtelijk en rustgevend ingericht, is een 
feest om te vertoeven, te flaneren en na te denken. Het is alsof een hernieuwd 
optimistisch licht de vermoeide ogen van de toeschouwer tot kalmte brengen. 
Het is geen wonder dat de schilders van de CoBrA (1948-1951) beweging zich aange- 
trokken voelden door Miró, Paul Klee (1879-1940) en Wassily Kandinsky(1866-1944). 
 

Een ‘voorbestemde’ toevallige omstandigheid doen kunstenaars ontmoeten die eenzelfde 
gedachtegoed nastreven. 
Jorn is waarschijnlijk de eerste geweest die in een tijdschrift werk van Miró heeft gezien. 
Kunstenaars zijn op de eerste plaats ‘plaatjes’ kijkers. In 1934 zag Jorn een werk van 
Miró afgebeeld in ‘Linien’, een Deens avant-garde tijdschrift. 
In 1946, twaalf jaar later, ziet Jorn Miro’s werk bij ‘Pierre Loep’ in Parijs, een belangrijke 
avant-garde galerie in die tijd. In 1925 reeds toont Pierre Loep werk van Miró in zijn 
galerie die op 10 oktober 1924 was geopend. Picasso, Klee, Man Ray, Ernst, Masson, de 
Chirico, Braque, Dufy, Arp, Kandinsky, Balthus en vele andere kunstenaars hebben bij 
Pierre Loep vanuit drie verschillende adressen in Parijs geëxposeerd. Eerst in Rue 
Bonaparte 13, daarna in 1926 in Rue des Beaux-Arts en tenslotte in Rue de Seine na een 
verbanning in Cuba wegens de tweede wereldoorlog. Wanneer Pierre Loep zijn galerie in 
1963 sluit sterft de galeriehouder in 1964. Pierre Loep ligt begraven tussen veel 
beroemde kunstenaars op de prachtige begraafplaats Montparnasse waar ik de lezer al 
eerder in mijn nieuwsbrieven op attent heb gemaakt. Het is belangrijk dat wij niet de mensen 
vergeten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van anderen. 
 

                                          
Graftombe Pierre Loep       galerie Maeght                                tent. CoBrA mus. Fotograaf Peter Tijhuis 
 

Jorn ontmoet ‘Constant’ tijdens zijn bezoek bij galerie Loep. Een uitwisseling van catalogi 
en ideeën vindt plaats en Jorn gaat nog in hetzelfde jaar van 1946 bij Constant in 
Amsterdam op bezoek. Daarna volgen de gebeurtenissen elkaar in ras tempo op. Nou ja 
ras tempo ? Eerst ‘fietsen’ Appel en Wolvecamp in 1948 naar ‘galerie Maeght’ om de 
tentoonstelling van Miró te bekijken! 
Na het bezoeken van het ‘Internationaal Surrealistisch Congres’ op 8 november 1948 aan 
de Parijse cafétafel van l’ Hotel Notre Dame wordt een Cobra-manifest opgesteld dat 
wordt ondertekend door Christian Dotremont ( Be.1922-1979), Asger Jorn (Asger Oluf JØrgensen 1914-
1973), Joseph Noiret (Be.1927-2012), Constant (Ne Anton Nieuwenhuys 1920-2002), Corneille (Ne Corneille 
Guillaume Beverloo 1922-2010) en Karel Appel (Ne 1921-2006). Andere belangrijke leden van de CoBrA 
beweging zijn: Pierre Aleschinsky (Be 1927), Carl-Henning Pedersen (De 1913-2002), Henry Heerup (De 1907-
1993), Robert Jacobsen (De 1912-1993), Anton Rooskens (Ne 1906-1976), Eugène Brands (Ne 1913-2002), 
Lucebert (Ne 1924-1994) en Shinkichi Tajiri (Ne 1923-2009) 
 

Karel Appel is in 1948 27 jaar, Constant 28 jaar, Corneille 26 jaar. Het zijn allemaal heel 
jonge hongerige kunstenaars. Jorn is de oudste onder hen met zijn 34 jaar. Ze staan 
allen te trappelen om de bestaande vooroorlogse conventies over boord te gooien. 
Deze jonge kunstenaars zitten vol van verlangen de vreselijke oorlog, veroorzaakt door 
volwassenen, te vergeten en opnieuw te beginnen. Deze kunstenaars vinden aansluiting 
bij de onschuld van kinderen, de outlaws, de tribale kunst en geestelijk gehandicapten. 
Het gaat om niets minder dan de ‘puurheid’ van de ziel. Het intellect heeft de menselijke 
gevoelens gedood: gevoelens moeten direct omgezet worden in handelen – de snelheid 
van de handeling die iedere vorm van intellectuele benadering uitbant is belangrijk – het 
onbewuste direct laten opspuiten door het verdorven bewuste heen. Vanaf die tijd vindt 
er een wederzijdse beïnvloeding plaats die prachtig in beeld wordt gebracht in de 
tentoonstelling van het CoBrA museum. 
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       Miró 1940                              Corneille  1949                 Constant  1947                  Miro 1976      
 

 
Miro 1950                                              Appel 1951                            Lucebert 1954    

Pierre Alechinsky ziet de tentoonstelling van Miró in 1948 bij galerie Maeght en is er 
direct helemaal van in de ban. Alechinsky voelt de innerlijke gelijkenis, het bevrijden van 
belemmerende obstakels en het verlangen naar vrijelijk vliegen. In 1955 vindt Alechinsky 
vooral zijn vrijheid door kennismaking met de oude Japanse kalligrafie welke ‘lichaam-
geest-ziel’ tot een eenheid wist te brengen door de juiste gebaarhandelingen. In 1966 
reist ook Miró naar Japan en wordt er beïnvloed door de Japanse kalligrafie (waar de Japanse 
Gutai beweging zie Pr. Do.105 zijn oorsprong heeft): ‘…..Ik beschouw mijn schilderkunst steeds 
meer als een kwestie van gebaren –ik werk steeds meer in trancetoestand…’(pag.89 cat.) 
Schrijven, tekenen en schilderen worden door Miró en de CoBrA kunstenaars en 
schrijvers tot een nieuwe eenheid gesmeed. 
 

                                                                                                        
Alechinsky 1975                     Dotremont en Corneille 1949   Tristan Tzara en Miro:alleen spreken 1948/50 
 
De Spaanse burgeroorlog ‘1936-1939’  en de ‘tweede wereldoorlog’ hebben Miró zeer beïnvloed. Miró ontvlucht 
de oorlog en gaat in Parijs wonen. Constant tekent - schildert diverse oorlogsschilderijen. 
 

 
Miró Metamorfose  1937 -still. met oude schoen: ‘we’re living in terri.drama’           Constant : oorlogstaferelen      Miro: vogel 1938 
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In 1940 schildert Miró 23 ‘Constellaties’ (sterrenhemels) waarin Miró  ‘..de nachtelijke 
kosmos en muziek als poëtische metaforen gebruikt om te vluchten uit een bedreigende 
wereld’ (p.70 catalogus.) 
 

 
Constellaties 1940                                  Dadamaino: Constellaties 1983           Blade 2015 
 

Deze werken doen me denken aan de Costellaties –sterrenhemels van Dadamaino in mijn 
Privé Domein 108, waarin ik schrijf dat het bij Dadamaino volgens mijn interpretatie (haar 
ontwikkeling volgend) gaat om een afscheid van deze wereld, het opgaan in de sterrenhemels 
terwijl bij Miró het meer een ontsnappen is aan de werkelijkheid. De sterrenhemels van 
Miró geven de onrust van de wereld weer en blijft Miró daarom meer verbonden met de 
wereld. Bij Dadamaino zijn de sterrenhemels etherisch-licht, alsof de kunstenaar er al in 
is opgenomen. De graffitikunstenaar Blade (Steven Ogburn 1957) will spraying zijn 
dromen over absolute vrijheid en reist naar galaxies en sterrenhemels. (Dadamaino en Blade 
niet in tent.) “Here am I floating round –Far above the Moon.” (vrij naar David Bowie) 
 
Miró slaagt erin het zwart te bevrijden uit de achtergronden van de Spaanse zeventiende 
eeuw schilders als ‘Velázquez’ (1599-1660) en ‘Zurbaran’ (1599-1660) en vele andere 
schilders uit die tijd. Miró geeft bovendien het zwart terug aan de schilderkunst dat 
verbannen werd door de impressionisten. Zwart is magisch, dreigend, samenbindend, 
geeft andere kleuren de kans om op te doemen en te schitteren. 
Zwart is voor Miró een zeer fundamentele kleur. 
 

                                              
   Zurbaran 1645 H. Lucia              Monet waterlelies 1906              Miró Femme et oiseau 1969 
            
Als Miró in 1928 Rijksmuseum bezoekt raakt hij onder de indruk van de rommeligheid van het schilderij 
‘Kinderen leren een poes dansen’  uit 1665/68 van ‘Jan Haviksz. Steen’ en de ‘Luitspeler’ uit 1661 van ‘Hendrick 
Martensz. Sorgh’. 
 

                        p.5      J.Steen: de dansles 



Niet te vergeten in deze tentoonstelling zijn de lichtvoetige, bijna argeloos gemaakte 
subtiele beelden, gemaakt van gevonden aan elkaar geassembleerd materiaal.  
 

  
Heeruup: Napoleon 1944          Tajiri  1957    Jacobson 1952        Miro 1969                Appel: Olifant 1950 
 
 

Zeer bijzonder is de samenwerking tussen ‘Joan Baixas’ (zelf schilder) en Miró. Baixas 
vraagt Miró om voor zijn gezelschap ‘La Claca’ marionetten te maken. In ‘Death to 
Merma’ wordt dictator – Franco – belachelijk gemaakt. Het stuk kon in 1978 – drie jaar 
na de dood van Franco – niet worden opgevoerd. Het werk is blijvend te zien in de ‘Miró 
Foundation Barcelona’ terwijl een film hierover nu in het CoBrA museum is te beleven. 
Death to Merma blijft actueel omdat er overal in de wereld nog dictators zijn. 
 

                      
                                         
 
 
 

‘Voor Miró waren vrijheid in het schilderen en in het leven onlosmakelijk met 
elkaar verbonden’ (pag. 120 catalogus MIRÓ & COBRA) 
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