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excursión/
excursie:

Míró & CoBrA

lengua/taal:
día/datum:
hora/tijd:
local/locatie:
entrada/entree:

Nederlands / holandés
viernes / vrijdag 20.11-2015
13.00 h – 16.00 h
Cobra Museum – Amstelveen
€ 5,00 (met Museum Jaarkaart) /
€ 14,50 (zonder Museum Jaarkaart)
plus bijdrage voor de rondleiding

JOAN MIRÓ & CoBrA,
una exposición extraordinaria.

Miró ontmoet CoBrA,
experimenteel spel.

Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

Wij nodigen u uit voor een extra activiteit in
ons jubileumjaar: alle liefhebbers en critici van
Miró zijn welkom op een speciale rondleiding
voor Las Lanzas op de tentoonstelling in het
Cobramuseum.

La junta directiva invita a socios y a amigos de
socios a participar en una actividad adicional
en nuestro año aniversario.
¡Todos los
admiradores y críticos de Miró son bien
venidos en el museo Cobra!

El Museo Cobra de Amstelveen, al sur de Amsterdam, inauguró el pasado 9 de octubre “Miró &
CoBrA. Juego Experimental”. Es la primera gran exposición sobre el artista Joan Miró (1893-1983)
en los Países Bajos en los últimos 60 años. La obra de Joan Miró se caracteriza por una liberación
radical de forma, gesto y material que muestra notables similitudes con las obras de los miembros de
CoBrA (1948-1951), un grupo internacional de artistas de posguerra.
La exposición consta de más de 80 obras de Joan Miró y 60 de diferentes artistas del grupo Cobra,
como Karel Appel, Asger Jorn, Constant y Pierre Alechinsky. La reconstrucción del estudio de Miró
en Mallorca, con más de 40 objetos originales, forma una parte importante de la exposición. Su taller
no ha sido nunca antes mostrado a gran escala. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la
“Fundació Pilar i Joan Miró” de Palma de Mallorca. También han prestado obras museos
internacionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo
Guggenheim de Nueva York y la Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno.
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Het is ruim zestig jaar geleden dat er in Nederland een speciale tentoonstelling aan het werk van de
Catalaanse schilder Joan Miró (1893-1983) werd gewijd. Het Cobra Museum in Amstelveen is erin
geslaagd meer dan 80 werken van Miró bijeen te brengen voor deze expositie. Musea en privéeigenaren uit de hele wereld stonden de werken voor een korte periode daarvoor af.
In het Cobra Museum worden de werken van Miró geconfronteerd met werken van de CoBrAschilders. CoBrA was een avant-garde beweging na de Tweede Wereldoorlog van zich deed
spreken. De beweging was internationaal; bekende Nederlandse schilders als Jan Wolkers, Constant
en Corneille hoorden bij deze voorhoede. In het museum is de studio nagebouwd, die Miró op
Mallorca had. Meer dan 40 originele voorwerpen uit die studio zijn er te zien.
Het bestuur nodigt de leden uit (introducees zijn welkom) om de tentoonstelling te bezoeken op
vrijdagmiddag 20 november. Vanaf 13.30 uur is er voor ons een speciale rondleiding die 60
minuten duurt. Wie wil, kan vooraf iets drinken of eten in het museum in ‘el restaurante pop-up
española’, dat diverse tapas op het menu heeft. De kosten voor de leden zijn de entree tot het
museum en een aandeel in de kosten van de rondleiding. Las Lanzas neemt een deel van die kosten
voor eigen rekening; van de deelnemers wordt gevraagd om een bedrag van € 40 met elkaar te delen
en in het museum contant af te rekenen met Marianne Pas.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres: Stadshart Amstelveen, Sandbergplein 1, 1812 ZX Amstelveen.
Het museum en de tentoonstelling zijn goed bereikbaar voor wie minder goed ter been is. Er is een lift
in het museum naar de eerste etage waar de tentoonstelling is.
Met de auto:
Parkeren:
- Garage Stadhuisplein, navigatieadres: Stadhuisplein 101
- Garage P1 (onder V&D) – volg de borden – lopend het winkelcentrum doorsteken
Samen reizen met het openbaar vervoer:
11.26 uur
NS-station Breda – spoor 8 – intercity-direct (toeslag) naar Schiphol
12.20 uur
Aankomst Schiphol, naar busstation Airport/Plaza
12.27 uur
Bus 300 van Conexxion richting Bijlmer/Arena
12.41 uur
Aankomst, 3 minuten lopen naar het museum.
Marie-Therèse Geerts en Marianne Pas coördineren deze excursie. Marianne vertrekt met de trein
vanuit Breda.

AANMELDEN:
Meldt u zich per mail aan bij de secretaris, Annemarie Jagers via secretaris@laslanzas.nl.
Enige dagen voor vertrek sturen we u een deelnemerslijst toe. Zo kunt u contact leggen met elkaar
om – als u dat wilt – te overleggen over samen reizen, auto delen en dergelijke.

Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met
Marianne Pas
presidente@laslanzas.nl
tel. 06 10 88 46 74
Marie-Therèse Geerts
marietheresegevenko@yahoo.es tel. 076 532 38 24
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