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Het BAM stelt voor: Joan Miró. 
De essentie van voorbije en 
aanwezige dingen   

Van 8 oktober tot 8 januari is het productieve en 
onclassificeerbare universum van de schilder, 
beeldhouwer, graficus en keramist Joan Miró te 
zien in het BAM te Bergen. Dit is in meer dan één 
opzicht een uitzonderlijke gebeurtenis, want 
zijn laatste tentoonstelling in België (Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel) dateert van 1956. Deze 
eerste Belgische monografie gewijd aan de unieke 
benadering van een van de meest invloedrijke 
persoonlijkheden van de 20e eeuw, brengt bijna 100 
originele werken samen die de hele carrière van 
de Catalaanse kunstenaar bestrijken, inclusief zijn 
eerste bekende schilderij: een landschap uit 1908. 

De tentoonstelling Joan Miró. De essentie van voorbije 
en aanwezige dingen, met Victoria Noel-Johnson als 
curator, gaat dieper in op het werk van de Catalaanse 
kunstenaar, zijn traditionele artistieke opleiding en 
zijn levenslange relatie met de kunst van het verleden. 
De benadering van Miró getuigt van een permanente 
interesse voor kunst, van het primitivisme tot de 
Romaanse kunst, van de Nederlandse en Italiaanse 
Renaissance tot de Hollandse Gouden Eeuw, van de 
Japanse schilderkunst tot de kalligrafie, maar ook 
modernistische tendensen, zoals het fauvisme en het 
kubisme.  

Het actualiseren van deze constante en evoluerende 
relatie met de kunst van het verleden draagt bij 
aan ons begrip van zijn werk. De werken van Joan 
Miró (Barcelona 1893 - Palma de Mallorca 1983), 
vooral bekend om zijn afbeeldingen gekoppeld aan 
surrealistische thema's, onderstrepen dat achter de 
bedrieglijke onschuld van een kinderlijke, naïeve stijl 
intens intellectueel onderzoek en een nauwgezette 
manier van werken schuilgaat. Miró blaast zijn 
schilderijen, samengesteld uit symbolen, visuele 
metaforen en even complexe als precieze gebaren een 
“onderliggende magie"in die bruist van energie.   

De bezoeker reist door bijna honderd originele 
werken (schilderijen, gouaches, tekeningen, keramiek, 
beeldhouwwerken) die het BAM in bruikleen heeft 
gekregen uit prestigieuze internationale openbare 
en privécollecties, zoals de Fundació Pilar i Joan 
Miró (Palma de Mallorca), de Fundació Joan Miró 
( Barcelona), Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, het Musée national Picasso-Paris, de 
Fondation Maeght, het LaM en de Galerie Lelong. De 
tentoonstelling bevat ook een rijke selectie boeken 
over kunstgeschiedenis en objecten die persoonlijk 
aan Miró hebben toebehoort, alsook ansichtkaarten 
van musea die de kunstenaar tussen het einde van de 
jaren 1910 en het begin van de jaren 1930 naar vrienden 
stuurde.   

Meeslepende en interactieve voorzieningen langs het 
parcours helpen bezoekers te begrijpen hoe Miró zijn 
creatieve proces voor ogen had.  

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) en Wallonië. Het BAM zet daarmee de 
internationale reeks tentoonstellingen verder gewijd 
aan grote kunstenaars van de 20e eeuw, zoals Keith 
Haring (2009), Niki de Saint Phalle (2018-19), Andy 
Warhol (2013-14), David LaChapelle (2017) en recent 
nog Roy Lichtenstein (2020–21) en Fernando Botero 
(2021–22).

PERSBERICHT
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Joan Miró, Maquette de foulard, 1964
Gouache sur papier, 120 × 120 cm,  

Fondation Marguerite et Aimé Maeght
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022 

Photo © Claude Germain – Archives Fondation Maeght
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In 2006 organiseerde het BAM een grote 
tentoonstelling rond de “Geschiedenis van het 
Surrealisme in België van 1924 tot 2000". Sindsdien 
voert Bergen een ambitieus tentoonstellingsbeleid, 
dat vaak weerklank vindt in een meer lokale 
kunstgeschiedenis. Het was in Bergen dat in 1939 de 
Groupe surréaliste de Hainaut werd opgericht. Binnen 
het Belgische surrealisme is Henegouwen bijzonder 
goed vertegenwoordigd, zowel in de literatuur als in 
de schilderkunst, met prestigieuze namen zoals René 
Magritte, Louis Scutenaire, Fernand Dumont en Achille 
Chavée. Zo werd zeer recent, in 2019, nog een grote 
tentoonstelling over het surrealisme georganiseerd. 
Daarin stond de uitvinder van het Surrealisme, Giorgio 
de Chirico, centraal met een tentoonstelling van 
historische werken, zorgvuldig geselecteerd om te 
getuigen van zijn invloed op enkele van de grootste 
figuren van het Belgische surrealisme, namelijk: 
Magritte, Delvaux en Graverol. Vandaag zetten we 
deze reis door de geschiedenis van het surrealisme 
verder via het oeuvre van een van zijn meest iconische 
kunstenaars, Joan Miró, die door André Breton als “de 
meest surrealistische van allemaal” werd bestempeld.  

Deze tentoonstelling kadert ook in de ontdekking en 
herwaardering van het oeuvre van grote kunstenaars 
uit de 20e eeuw, rond wie het museum al verschillende 
jaren overzichtstentoonstellingen organiseert, zoals 
Serge Poliakoff (2008), Vincent van Gogh (2015) 
en Gérard Garouste (2017). In elke tentoonstelling 
proberen we een specifiek en verrassend aspect 
van de kunstenaar te ontwikkelen. Via ons beleid van 
internationale tentoonstellingen willen we een nieuw 
licht werpen op iconen van de moderne kunst, en het 
principe van een kunst die breekt met het verleden, 
de traditie of het land van herkomst in perspectief 
plaatsen. 

Onze tentoonstellingen brengen altijd een minder 
bekend en diepmenselijk aspect onder de aandacht, 
vaak verborgen door het prisma van de moderne kunst 
die voortdurend op zoek is naar vernieuwing, zoals 
Warhol (2012) en zijn sterke band met religiositeit, Roy 
Lichtenstein (2020) gepresenteerd als een van de 
voorlopers van het postmodernisme, grootmeester 
van de prentkunst of Niki de Saint Phalle (2018) en 
zijn verknochtheid aan inheemse tradities. Getuige 
hiervan het oeuvre van Botero (2021). We vergeten 
vaak dat achter de meest innovatieve en creatieve 
benaderingen een inspiratiebron schuilt die het werk 
van de kunstenaar verankert om het universeel te 
maken.  

Met de tentoonstelling Joan Miró. De essentie van 
voorbije en aanwezige dingen in het BAM, willen we 
deze denkoefening verderzetten, een een nieuw 
hoofdstuk schrijven over de subtiele band van de 
kunstenaar met het verleden, waarvan musea de 
bewaarders zijn. De band tussen het verleden en 
het heden in vraag stellen via een van de grootste 
kunstenaars van de moderniteit opent nieuwe 
perspectieven. De Catalaanse kunstenaar begreep 
al vroeg dat er geen transgressie mogelijk is zonder 
de traditie, zonder het verleden als voorwaarde voor 
verandering.  

JOAN MIRÓ  
IN HET BAM
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Sommige zaken kunnen al decennia of eeuwen bekend 
lijken, maar we mogen niet vergeten dat naarmate de 
jaren verstrijken, naarmate de tijden veranderen, de 
paradigma's van onze maatschappelijke uitdagingen 
onophoudelijk tot nieuwe perspectieven leiden. Niets 
blijft constant; wat we de ene dag dachten gezien en 
begrepen te hebben, kan de dag daarop heel anders 
zijn. Wat is er gebeurd? Gewoon de blik die heeft 
beslist om de wereld anders te zien. Als er plots een 
andere Joan Miró opduikt dan diegene die de hele 
20e eeuw werd voorgesteld, dan is dat omdat onze 
uitdagingen niet langer gericht zijn op een verlangen 
naar vooruitgang of het koste wat het kost bedenken 
van nieuwe beelden. Plots komt een ander aspect 
van zijn persoonlijkheid naar boven, dat we misschien 
niet goed begrijpen: het aspect dat niet aarzelt om het 
verleden met het heden te verbinden, dat geobsedeerd 
is door het zoeken naar een voorouderlijke band met 
een 'primitieve' creatieve energie. Wat Miró ons laat 
zien, is hoe een werk op oneindig veel manieren kan 
worden geïnterpreteerd; en bovendien hoe, ook al lijkt 
het soms anders, het nooit echt afwijkt van wat we 
zijn. Vanuit dat oogpunt wordt de perceptie van een 
werk bijna organisch en levend. Van de moderniteit 
tot de hedendaagse samenleving, beleeft de 
kunstgeschiedenis een van haar eerste existentiële 
crisissen. Net als het museum moet ze zichzelf in vraag 
stellen. De manier waarop we vandaag naar Joan Miró 
kijken met onze twijfels, onze uitdagingen, onze hoop... 
stelt onze overtuigingen over wat we dachten te weten 
over de kunstenaar aan de kaak.  

De tentoonstelling Joan Miró. De essentie van 
voorbije en aanwezige dingen in het BAM te Bergen 
met Victoria Noel-Johnson als curator durft in haar 
opzet op zijn minst het beeld te veranderen van een 
kunstenaar die als kinderlijk of op een naïeve manier 
als eenvoudigweg dromerig wordt beschouwd. Door 
de spirituele en heilige dimensie van zijn schilderkunst 
uit te hollen, door zijn aantrekkingskracht voor de 
primitieve kunsten aan het licht te brengen, projecteert 
de tentoonstelling zijn werk in een actualiteit, waarbij 
de essentie van de creatie wordt geconfronteerd 
met de uitdaging om de kunst te verbinden met de 
wereld van de levenden. Is het uiteindelijk niet ons 
engagement met het BAM om een   populaire plek te 
zijn en tegelijkertijd een toevluchtsoord en kompas 
te bieden voor onze ontwrichte samenleving? Alle 
lokale, gedecentraliseerde, opkomende, digitale en 
internationale projecten van het BAM hebben één ding 
gemeen: ze willen burgers helpen om zich bewust te 
worden van het belang van cultuur en geschiedenis 
in ons leven en daarbuiten, in een contrasterende 
spiegel, om diezelfde burgers te helpen zich de lokale 
populaire talen en tradities, uitdrukkingen van hun 
identiteit, opnieuw eigen te maken.  

  

Xavier Roland 
Directeur van het BAM en verantwoordelijke van de 
Pôle muséal van de Stad Bergen 
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 1940 — 1941
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuist 
Miró naar Normandië en vervolgens vlucht hij naar 
Mallorca waar hij tot 1942 blijft wonen. Eerste grote 
overzichtstentoonstelling in het MoMA, New York. Het 
is het begin van zijn wereldwijde faam.

 

1944 — 1952 
Miró experimenteert met nieuwe materialen 
(brons, keramiek, …) en richt zich op twee soorten 
schilderkunst: een dromerige en reflectieve 
schilderkunst enerzijds en een meer impulsieve 
schilderkunst anderzijds. 

 

1953 —1956 
Begin van de samenwerking met de bekende keramist 
Llorens Artigas. Hij richt zich op de grafische kunst en 
keramiek. Miró verhuist naar Palma de Mallorca en geeft 
de architect Joseph Luis Sert de oprdracht om er een 
groot atelier te bouwen. Samenwerking met Artigas voor 
de bestelling van twee keramische muurschilderingen 
voor de gebouwen van de UNESCO in Parijs.  

 

1966 — 1969
Miró maakt twee reizen naar Japan die van grote 
invloed zullen zijn op zijn werk.  

 

1975 — 1980 
In 1975 wordt in Barcelona de Joan Miró Foundation 
geopend, ontworpen door Sert. In 1979, opening van 
de Fondation in Palma de Mallorca.  

 

1983 
Joan Miró sterft op 25 december 1983 in Palma  
de Mallorca.  

JOAN MIRÓ IN EEN 
AANTAL DATA

1893 —1907
Joan Miró Ferra wordt op 20 april geboren in 
Barcelona. Hij begint te tekenen op de basisschool 
en schrijft zich in aan de kunstacademie La Lonja in 
Barcelona.  

 

1910 —1918
In 1910 kopen zijn ouders een boerderij in Mont-Roig, 
140 km van Barcelona. In 1911 verblijft een zieke Miró 
daar om te herstellen. Hij besluit schilder te worden en 
studeert aan de Galí Academie te Barcelona. Vanaf 
1917 bezoekt hij regelmatig de Dalmau-galerie, die 
werken van avant-garde kunstenaars promoot.  

 

1920 —1927
Miró gaat voor het eerst naar Parijs en volgt er tekenles 
aan de Académie de la Grande Chaumière. Hij komt 
er in contact met de avant-garde dichters en de 
surrealistische groep. Miró spreekt de wens uit om de 
schilderkunst te “vermoorden".  

 

1928 — 1934 
In het voorjaar van 1928 reist hij naar België en 
Nederland en besluit hij om de Hollandse meesters 
te bestuderen. In 1929 trouwt hij met Pilar Juncosa in 
Palma de Mallorca. In juli 1930 wordt hun enige dochter 
Dolorès geboren.  

 

1936 — 1939
In Spanje breekt de burgeroorlog uit. Zijn werk 
weerspiegelt het conflict. Voor het Spaanse Paviljoen 
van de Wereldtentoonstelling schildert hij het grote 
fresco De Maaier. 
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CURATOR VAN DE 
TENTOONSTELLING :

Dr. Victoria Noel-Johnson

Dr. Victoria Noel-Johnson is een onafhankelijke 
Britse historica en curator, gespecialiseerd in vroeg 
20e-eeuwse Europese kunst, en een experte met 
betrekking tot het werk van Giorgio de Chirico (1888 – 
1978). Haar analyse van belangrijke kunstenaars van 
de 20e eeuw, en de reconstructie van de momenteel 
verspreide Europese kunstcollecties en historische 
tentoonstellingen, zijn de basis van haar recente 
publicaties en toekomstige projecten.  

Tussen 2008 en 2017 was Noel-Johnson curator 
van de Fondazione Giorgio e Isa de Chirico (Rome), 
waar ze de collectie beheerde en toezicht hield op 
het programma van internationale tentoonstellingen, 
inclusief de organisatie van tentoonstellingen in 
Rusland, Japan en Brazilië. Ze was curator van 
tentoonstellingen in Italië en in het buitenland en heeft 
niet alleen catalogi, maar ook veel wetenschappelijke 
publicaties en tijdschriften gepubliceerd. Ze heeft 
meerdere publicaties gecoördineerd en geredigeerd, 
zoals “La Casa-museo de Chirico” (2008) en “Giorgio 
de Chirico. Catalogo ragionato dell’opera sacra” (2012).  

In 2017 publiceerde Noel-Johnson “De Chirico and 
the United Kingdom (1916 - 1978)", een boek over de 
fundamentele rol die het Verenigd Koninkrijk speelde 
gedurende de hele carrière van de kunstenaar, 
gestaafd door meer dan 550 documenten uit 50 
internationale archieven. Ze werd ook genomineerd 
voor de William MB Berger Prize for British Art History 
(2018).  

In 2019 was ze curator van de tentoonstelling Giorgio 
de Chirico, il volto de la metafisica (Giorgio de Chirico: 
het veranderende gezicht van de metafysische kunst), 
Hertogelijk Paleis, Genua, 30 maart - 1 september 
2019. Op de tentoonstelling waren 100 werken te 
zien uit de hele carrière van de Chirico (1910 – 1978) 
(tentoonstellingscatalogus van Skira, Milaan, in het 
Italiaans en Engels).

Ze was recent mede-curator van “Picasso, de 
Chirico, Dali: A Dialogue with Raphaël” (MART – 
Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto, Rovereto, 2 mei – 29 augustus 2021). De 
tentoonstelling, die aanvankelijk werd georganiseerd 
ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de dood 
van Raphaël (1520 – 2020), met medewerking van 
het Musée National Picasso - Parijs en de Fondacio 
Gala – Salvator Dali (Figueres), belicht de verschillende 
manieren waarop het werk van de grootmeester de 
kunst van 20e-eeuwse kunstenaars heeft beïnvloed.  

Ze werkt momenteel aan verschillende 
tentoonstellingen, waaronder Lee Miller met Man Ray 
(curator V. Noel - Johnson in samenwerking met de Lee 
Miller Archives, VK, reizende tentoonstelling in Italië, 
oktober 2022 – april 2023); en Leonor Fini en Fabrizio 
Clerici (curatoren B. Avanzi en V. Noel-Johnson, MART, 
Rovereto, voorjaar 2023).  

Victoria Noel-Johnson heeft een diploma in de 
kunstgeschiedenis (MA Hons) van de Universiteit 
van Edinburgh en doctoreerde aan de Universiteit 
van Glasgow met een proefschrift getiteld Taking 
possession of the past: de Chirico and the great 
masters.  

Ze is lid van de ICRA (International Catalogue Raisonné 
Association) en de AAH (Association of Art History).   

Ga voor meer info naar www.vnjart.com 
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Joan Miró, Portrait d’une danseuse espagnole, 1921
Huile sur toile, 66 × 56 cm. Musée national Picasso-Paris. 

Donation Picasso, 1978. Collection personnelle  de Pablo Picasso.  
Photo © RMN-Grand Palais  

 (Musée national Picasso-Paris)  / Mathieu Rabeau 
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Joan Miró, Sans titre, 1937
Technique mixte sur papier, 47 × 62,2 cm

Courtesy Galerie Lelong & Co 
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Joan Miró, Femmes, 1965
Gouache et aquarelle sur fond de bois gravés sur papier

56,5 x 45,1 cm
Courtesy Galerie Lelong & Co 

© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Joan Miró, Trois femmes, 1960
Fusain, acrylique et lavis sur papier, 51 x 66 cm

Fundació Joan Miró, Barcelona
© Fundació Joan Miró, Barcelona 

© Successio Miró / SABAM Belgium 2022
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ONDERWERPEN  
EN THEMA’S

INTRODUCTIE

Joan Miró: De Essentie van Voorbije en Aanwezige Dingen is de 
eerste grote tentoonstelling in België van de artistieke productie 
van Miró (Barcelona 1893 - Palma de Mallorca 1983) sinds 
1956 (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel). De tentoonstelling 
verkent het werk van de Catalaanse kunstenaar in het licht van 
zijn traditionele artistieke vorming en zijn levenslange affiniteit 
met de kunst van het verleden. Zijn actieve interesse reikte 
van Primitieve kunst en Romaanse kunst over de Italiaanse en 
Noordelijke Renaissance, de 17e-eeuwse Nederlandse “Gouden 
Eeuw” en de Japanse schilderkunst en kalligrafie tot het eigentijdse 
Fauvisme en Kubisme. Deze expo documenteert Miró's missie 
om de schilderkunst te vermoorden (1927) — lees: zijn zoektocht 
naar absolute vrijheid door het in vraag stellen van de traditionele 
esthetiek en conventionele schildermethoden — maar onderzoekt 
daarnaast hoe zijn relatie met de kunst van het verleden steeds 
evolueerde, eerder dan dat hij deze simpelweg achter zich liet. Dit 
besef verrijkt ons begrip van zijn werk in zijn geheel.

Het hier getoonde werk van Miró, die het meest bekend is om zijn 
beeldtaal die we associëren met de surrealistische exploratie van 
het onderbewuste, wil wijzen op wat schuilgaat achter de naïeve 
aard van veel van zijn werk, namelijk een diepgaand intellectueel 
raffinement en een nauwgezette voorbereiding. Dit was ook 
André Breton, de grondlegger van het Surrealisme (1924), niet 
ontgaan. Hij geloofde dat de Catalaanse kunstenaar een manier 
had gevonden om de “poëtische realiteit” van het leven weer 
te geven door de essentie te distilleren van dingen en vormen 
(mensen, vogels, insecten en dieren) in eigenzinnige, expressieve 
en vindingrijke visioenen. Tegen het midden van de jaren 1920 had 
Miró's vroegere, gedetailleerde schilderstijl plaatsgemaakt voor 
een speelse, bedrieglijk eenvoudige en schetsmatige aanpak. Op 
krachtige wijze drukte hij zijn gevoel uit van nationaal verlangen 
voor zijn geliefde thuisland Catalonië en het herinnerde landschap 
daarvan, dat soms bevolkt wordt door menselijke handelingen of 
aanwezigheid. Al deze elementen, uitgepuurd tot een artistieke 
code van symbolen — visuele metaforen van gebaren en complexe 
relaties — werden door Miró gecombineerd in zijn werk, waarin hij 
ze laat vibreren op de puls van een “onderliggende magie". 

VIER  
VROUWENPORTRETTEN  

Miró's portrettering van de “menselijke” figuur was doorheen 
zijn carrière onderhevig aan grote slingerbewegingen inzake 
benadering en stijl. Zoals te verwachten is van een kunstenaar 
die een traditionele artistieke vorming had genoten, waren zijn 
vroegste werken grotendeels figuratief. Een voorbeeld daarvan is 
het buitengewone Portrait d'une danseuse espagnole (Portret van 
een Spaanse danseres, 1921, hier tentoongesteld) dat in het bezit 
was van Picasso. Naarmate hij in de daaropvolgende jaren meer en 
meer de richting uitging van een pure en poëtische kunstvorm, gaf 
Miró voorrang aan de poëtische geest of “essentie” van de figuur 
boven de vorm ervan. Een mix van primordiale en fantastische 
personages begon geleidelijk aan zijn artistieke productie 
te bevolken. Dat zijn keuze voor een alternatieve stilistische 
benadering een contrast vormde met de traditionele canons van 
de figuratieve kunst, betekende echter niet dat deze “onklassiek” 
waren. Zoals de Catalaanse kunstenaar medio 1922 schreef aan 
zijn vriend Roland Tual: “We moeten, dierbare vriend, dingen doen 
die zullen standhouden tegenover de klassieken. [...] Mijn ideeën 
over Kunst ken je al. Je weet heel goed dat ik het woord klassiek 
niet toeken aan die ongelukkigen die slechts het buitenste laagje 
van het classicisme zien – formules, enz., en nog minder aan die 
hooggeleerde heren die niet beter zijn dan imbecielen. Een goed 
kubistisch doek van Picasso is even klassiek als een werk van 
Rafaël en houdt ernaast goed stand.”

Twee jaar later, slechts een paar maanden voor het verschijnen van 
André Bretons Eerste Surrealistische Manifest (1924), was Miró 
“bezig met systematisch alles te vernietigen wat ik had gedaan. [...] 
Vertrekkend van het echte leven slaagde ik erin het contact met de 
werkelijkheid te lossen – in De Spaanse Danseres bijvoorbeeld, en 
vooral in het Portret van Mevr. K. Ik was bezig me te ontdoen van 
elke mogelijke picturale invloed en elk contact met het realisme en 
ik schilderde met een absolute minachting voor de schilderkunst.
[...] Toen ik bezig was met het Portret van Mevr. K. [1924] (die er zelfs 
voor poseerde) was ik van plan iets realistisch te maken, maar toen 
begon ik te schrappen en schrappen totdat ik op het punt kwam 
dat ik volledig anti-kubistisch was. En toen heb ik zelfs het Kubisme 
uit mijn werk geëlimineerd.” (1928) In de periode vlak daarna 
(1924-1928) koos Miró voor een nieuwe en intens subjectieve 
en op associaties berustende benadering van de portretkunst 
(individuele zowel als groepsportretten). Het vormde een aanvulling 
op het pure, dromerige automatisme dat werd gepromoot door de 
Surrealisten. 
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In de jaren dertig bleef Miró experimenteren met verschillende 
stijlen voor individuele “portretten” zoals het op een 
oervogelachtige Femme nue (Naakte vrouw, 1931, hier 
tentoongesteld). In de jaren daarop ging het Europese politieke 
landschap er dramatisch op achteruit. Zoals kon worden verwacht, 
was een artiest met de sensitiviteit van Miró diep geraakt door 
de opstoot van maatschappelijk geweld, de intensivering van het 
Fascisme, het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog en het 
begin van de Tweede Wereldoorlog. Dergelijke gebeurtenissen 
raakten hem tot in het diepst van zijn wezen en brachten in zijn 
werk een meer menselijke dimensie naar boven. In een poging 
om te ontsnappen aan de existentiële verschrikkingen van de 
werkelijkheid, vond hij een parallelle wereld uit van “levende 
monsters” met biomorfische vormen. Deze kunnen onmogelijk 
worden gelinkt aan iets specifieks antiek of hedendaags. Toch 
hebben ze iets bevreemdend vertrouwd, iets dat aanzet tot denken 
en de nieuwsgierigheid prikkelt.

Naarmate de decennia vorderden, bleef Miró deze hybride figuren 
ontwikkelen die deels mens, deels dier en deels monster zijn. 
Zijn levenslange opgave om werk te creëren dat absoluut vrij is 
en intens poëtisch, komt met grote kracht tot uiting in de twee 
primitief aandoende “portretten” Femme (Vrouw, 17.11.1960, hier 
tentoongesteld) en Femme espagnole (Spaanse vrouw, 1974, hier 
tentoongesteld), dat Miró schilderde op 81-jarige leeftijd. In het 
portret uit 1960 wordt het strakke primitivisme versterkt door losse 
penseelstroken, vlekken en slierten op uitgedund papier. Mettertijd 
kwam het thema “Vrouwen” — soms specifiek “de Spaanse 
Vrouw” —  centraal te staan in zijn artistieke productie. De vier hier 
tentoongestelde vrouwenportretten bieden een overzicht van 
hoe Miró, in zijn benadering hiervan, zijn stijl en techniek radicaal 
ontwikkelde. Tussen het eerste en het laatste portret zit meer dan 
50 jaar (1921-1974). Samen genomen weerspiegelen ze de essentie 
van de dingen van vroeger en nu.

KUNSTOPLEIDING  
& CATALAANS FAUVISME

Net zoals veel andere kunstenaars uit de 20e eeuw volgde Miró 
een lange, traditionele kunstopleiding. Aangezien hij al op jonge 
leeftijd gefascineerd was door kunst, kreeg hij tekenlessen. Zijn 
leraar droeg de naam Civil. Daarna volgde hij van 1907 tot 1910 
kunstonderwijs in de Hogere School voor Kunst, Industrie en 
Schone Kunsten (La Llotja). In La Llotja waren er twee leraars die 
hem sterk hebben beïnvloed: Modest Urgell (een romantische 
landschapsschilder wiens bijzondere belangstelling voor lege 
ruimtes en nachtelijke landschappen nog lang op Miró zouden 
doorwerken) en Josep Pascó (een leraar decoratieve kunst die 
Miró liet kennismaken met populaire kunst. Ook moedigde hij Miró 
aan om zijn voorliefde voor kleur te ontwikkelen). Zijn - voor zover 
bekend - eerste landschapsschilderij (1908, hier tentoongesteld) 
en vakkundig getekende boomblad (1910, hier tentoongesteld) 
laten zijn toenemende interesse zien voor het omliggende 
platteland en details van de natuur. 

Van 1912-1915 volgde hij les aan de Barcelonese Kunstacademie 
van Francesc Galí. Galí verbreedde Miró's visie op kunst en toonde 
hem dat kunst en natuur, poëzie en muziek met elkaar verbonden 
kunnen zijn. Bovendien leerde Galì hem met gesloten ogen op 
tastzin te tekenen. Daarnaast ging Miró ook naar de “Círcol 
Artístic de Sant Lluc” in Barcelona (1913-1918). Tijdens die periode 
produceerde hij een reeks naaktstudies en modeltekeningen. 
De anatomische verhoudingen van die vroege tekeningen doen 
denken aan die van de Duitse meester Albrecht Dürer. Diens 
postuum uitgebrachte Studie over de Proporties van het Menselijk 
Lichaam (1583) werd in die tijd in veel kunstacademies gebruikt. Zo 
is er het Dürereske anatomische hoofd (1915, hier tentoongesteld) 
dat Miró heeft getekend op de catalogus van een tentoonstelling 
over 14de – 19de-eeuwse kunst (La Cantonada, Barcelona,  
17-30 april 1915).

Terwijl hij in de jaren 1910 die traditionele opleiding volgde, ging Miró 
buiten de academie volledig op in Barcelona's levendige culturele 
en artistieke scene. Zo kwam hij rechtstreeks in contact met de 
moderne avant-garde. Miró voelde zich aangesproken door het 
Fauvisme (kleur) en het Kubisme (structurele principes) en algauw 
slopen elementen van beide stijlen zijn werk binnen. Die periode 
wordt zijn “Catalaans fauvisme” genoemd (circa 1914-1917). Hij 
was hiermee een van de weinige plaatselijke en onafhankelijke 
kunstenaars die zich deze dominante Parijse stijl eigen maakte en 
op een originele manier in zijn werk opnam.
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Hij spitste zich toe op traditionele landschapsgenres, stedelijke 
landschappen, stillevens en portretten (inclusief naakt). Denk 
maar aan vroege stillevens zoals Stilleven met mes (1916, hier 
tentoongesteld), “La Publicitat” en de vaas met bloemen (1916-1917, 
hier tentoongesteld), en Nord-Sud (1917, hier tentoongesteld). Al 
deze werken zijn kort na elkaar geschilderd en bevestigen Miró’s 
stylistische bedrevenheid. Nabijgelegen berglandschappen en 
kustdorpjes - zoals Mont-roig en Vilanova i la Geltrú - vormden een 
onuitputtelijke bron van inspiratie. Naast de traditie van de visuele 
kunst, nam hij zo ook de natuurlijke schoonheid van Catalonië 
in zich op. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de “Catalaans-
fauvistische” landschappen van La Plage à Cambrils (1917, hier 
tentoongesteld) en Mont-roig, le pont (1917, hier tentoongesteld). 
Met hun ritmische patronen en pastelkleurige velden hebben ze 
een uitgesproken poëtische uitstraling. 

 Begin 1918 vond in de Galerie Dalmau in Barcelona Miró’s eerste 
solotentoonstelling plaats. Daarna begon hij afstand te nemen van 
het Fauvisme en Kubisme. Tegelijkertijd voelde hij zich steeds meer 
aangetrokken tot de ideeën van het Primitivisme en de Japanse 
kunst. De gedistilleerde essentie van die vier ‘stijlen’ is bijvoorbeeld 
zichtbaar in het fenomenale Portret van een Spaanse Danseres 
(1921, in de vorige zaal). Dit figuratieve portret met traditionele 
Spaanse klederdracht bevat diverse aanwijzingen die laten zien 
dat Miró’s stijl in volle ontwikkeling was: de delicaat geordende 
krulletjes rond de haarlijn, de geometrisch opgebouwde haarlijn, de 
bloemen op de jurk en de “lege” egaal gekleurde achtergrond. Zijn 
beslissing om te laten zien hoe vrouwen een sleutelrol vervulden 
in de Spaanse samenleving, is veelbetekenend. Het zou weldra 
een doorslaggevend element worden bij het bepalen van zijn 
onderwerpen.

MIRÓ'S BOEKEN EN 
ANSICHTKAARTEN

Miró was niet alleen een groot bezoeker van musea en 
kunstgalerieën, hij vergaarde ook een omvangrijke collectie 
kunstboeken en tijdschriften, tentoonstellingscatalogi, 
ansichtkaarten, fotografische reproducties van schilderijen, 
en ook kranten- en tijdschriftknipsels met afbeeldingen van 
kunstwerken en tentoonstellingsrecensies. Zoals blijkt uit de hier 
tentoongestelde exemplaren, bezat Miró publicaties gewijd aan 
Etruskische kunst, Giotto (de grote Italiaanse meester uit de 13e 
eeuw wiens laatgotische werk de weg baande voor de opkomende 
Renaissance), Japanse kunst en kalligrafie, naast Franse 
hedendaagse kunst met ondermeer het Kubisme en diverse 
publicaties over Cézanne. Zijn collectie, die hij zijn leven lang 
bleef stofferen, bevindt zich in Fundació Joan Miró (Barcelona) en 
Fundació Pilar i Joan Miró (Palma de Mallorca). Die laatste bewaart 
ook een kast met kleine beeldjes en voorwerpen uit het atelier van 
de kunstenaar in Palma de Mallorca, waarvan sommige van antiek-
Colombiaanse en Japanse oorsprong zijn. 

Uit dit alles blijkt de actieve belangstelling van Miró's voor de studie 
van kunst uit het heden en het verleden. Vooral ook bezorgde het 
hem een encyclopedische bibliotheek van beelden waaruit hij 
naar believen kon putten, die hij zich vrijelijk kon toe-eigenen en 
kon herwerken met “de wendbaarheid van een panter” (1920). 
Voor hem werkte stilistische behendigheid bevrijdend voor de 
kunstenaar en hielp het de weg banen naar absolute vrijheid en 
anonimiteit waar de geest kon vibreren “op verschillende soorten 
muziek. [...] Moge ons penseel gelijke tred houden met onze 
vibraties.” (1917) Miró's keuze om kunstpublicaties, reproducties en 
objecten te verzamelen is opmerkelijk en ietwat onverwacht, maar 
niet uniek. Ook andere leidende figuren van de vroege 20e-eeuwse 
kunst, zoals Picasso, Dalí en de Chirico, stelden hun eigen 
“beeldbanken” samen waarnaar ze met tussenpozen verwezen in 
hun eigen kunst.

Prentbriefkaarten van belangrijke kunstwerken, architecturale 
details die hij stuurde aan vrienden en collega-kunstenaars of 
een selectie van briefkaarten die Miró bewaarde of als visuele 
referenties ophing in zijn atelier in Palma de Mallorca: ze geven ons 
alle waardevolle informatie over Miró's evoluerende interesses 
en museumbezoeken. Zo bezocht hij in februari 1921 het Musée 
Ingres in Montauban, wat blijkt uit de zwart-wit ansichtkaart met 
een reproductie van Portrait d'Ingres Jeune (Dessin d'Ingres) 
uit 1806 die hij toezond aan J. F. Ràfols (hier tentoongesteld). 
Ook hing Miró, ter inspiratie, een keuze aan kleuransichtkaarten 
aan de muren van zijn ruime studio in Palma de Mallorca. Daarbij 
bevonden zich reproducties van Catalaans-Romaanse fresco's 
en steenhouwwerk, mozaïeken, beelden van de primitieve 
standbeelden van Paaseiland en ook Hokusai's De Grote Golf bij 
Kanagawa (1831) (verderop in de tentoonstelling te zien).
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DE GEEST VAN DE FIGUUR  
& DE OUDE MEESTERS

Er was Miró's traditionele artistieke vorming en zijn “Catalaans 
Fauvistische” periode. Maar daarnaast koesterde hij ook een 
diepgaande interesse voor prehistorische grotschilderingen. 
Hun eenvoudige, universele taal van prelinguale tekens paste 
wonderwel bij zijn eigen artistieke ambities. Dit gevoel voor 
prehistorische directheid spreekt zeer duidelijk uit werken uit 
de jaren 1920 en 1930. Voorbeelden daarvan zijn Schilderij (Elle 
et lui) (1925, hier tentoongesteld) en Compositie (1929, hier 
tentoongesteld), met hun gevlekte beige achtergronden die 
grotwanden voor de geest roepen. Naast deze belangstelling voor 
het primitivisme bleef Miró de leringen van de Oude Meesters 
en moderne kunst bestuderen en in zich opnemen via herhaalde 
bezoeken aan musea en galerieën en ook door literatuur over 
kunstgeschiedenis. De aantrekkingskracht van de Oude Meesters 
in een tijd waarin het modernisme hoogtij vierde, is opmerkelijk 
maar niet uniek: we zien het ook bij Dalì, Picasso of de Chirico.

Zoals verder uitgewerkt in de interactieve digitale toestellen in 
de volgende zaal, vertonen Miró's meesterwerken Geploegde 
Aarde (1923-1924) en Het Karnaval van de Harlekijn (1924-1925) 
raakvlakken met het werk van de 15e-eeuwse Nederlandse schilder 
Hieronymus Bosch. En dan met name diens drieluiken De Tuin 
der Lusten uit 1490-1500 en De Hooiwagen uit ca. 1516. Miró's 
reeks “Nederlands Interieur” uit 1928 was dan weer geïnspireerd 
door de genreschilderkunst uit de Nederlandse “Gouden Eeuw” 
die hij had gezien tijdens zijn twee weken durende rondreis door 
België en Nederland in mei 1928. Helemaal in lijn met Miró's vroege 
belangstelling voor Japanse kunst en haar nauwgezette oog voor 
detail, werd hij aangetrokken tot het 17e-eeuwse werk van Jan 
Vermeer, Jan Havickszoon Steen en Hendrik Martenszoon Sorgh. 
Dit vanwege hun scrupuleus realisme en weelde aan details: “Ik 
hield ervan hoe Nederlandse schilders minuscule details zoals 
stofdeeltjes naar voren brengen en de aandacht concentreren 
op een klein vonkje in het duister. Daarin schuilt hun grote kracht 
om te fascineren.” (1960) De resulterende doeken Nederlands 
Interieur I (1928) en Nederlands Interieur II (1928) vertrokken 
vanuit reproducties op kleurenansichtkaarten die vervolgens 
radicaal werden getransformeerd. In een bespreking door Miró 
van “Nederlandse Interieurs” kort na hun voltooiing, verklaarde 
hij dat ze “geen verband houden met de conventionele picturale 
praktijk [...] [Mijn werk is] nooit meer dan een vertrekpunt, en van 
daaruit moet ik de tegenovergestelde richting uit.” (1928). De 
gedistilleerde “essentie” van kunst uit het verleden vibreert op het 
canvas. Als we het prehistorisch aandoende Schilderij (Elle et lui) 
(1925) vergelijken met Nederlands Interieur II (1928), stoten we op 
gedachtenprikkelende gelijkenissen. Zo zijn er de compositorische 
configuratie van de twee protagonisten (een jongen links en een 
vrouw rechts), de kleurblokken waarmee Miró hen schilderde (het 
gezicht van de jongen is geschilderd in respectievelijk geel en oker, 
naast de prominent aanwezige blauwe jurk van de vrouw), en de 
karikatuurachtige uitdrukking van de jongen. 

Zoals verder uitgewerkt in de zaal hiernaast, schilderde 
Miró zijn reeks “Imaginaire Portretten” (1929) het jaar na zijn 
“Nederlandse Interieurs". Losjes geïnspireerd op de Italiaanse 
Renaissancemeester Rafaël en op 18e eeuwse Britse portretten, 
gaf dit werk hem de “schok” die Miró nodig had om zijn vier 
“portretten” te laten ontstaan – of liever gezegd: geboren te laten 
worden. De twee hier tentoongestelde biomorfische “figuur"-
tekeningen (Sans titre, 1930) zijn stilistische uitwerkingen van 
protagonisten die we terugvinden op “Nederlandse interieurs” 
(1928) en “Imaginaire Portretten” (1929). Een verdere ontwikkeling 
is te vinden in de drie tentoongestelde tekeningen Dessin de la 
Grande Chaumière. (1937). Miró tekende deze tijdens de lessen 
modeltekenen aan de Académie de la Grande Chaumière in 
Parijs, die hij in 1920 kortstondig had gefrequenteerd. Deze naakte 
“figuren” in een niet te klasseren stijl fladderen tussen werkelijkheid 
en fantasie. Hun mismaakte lichamen lijken een weerspiegeling van 
de onzinnige werkelijkheid van het turbulente politieke landschap 
van die tijd; ze brengen tegenstrijdige gevoelens over van geweld, 
wanhoop en hulpeloos verdriet. 
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Joan Miró, Figures devant la lune, 1942
Pastel, gouache, encre, crayon et lavis sur papier

64,5 × 48,5 cm
Courtesy Galerie Lelong & Co 
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DE MOORD  
OP DE SCHILDERKUNST

Miró's zoektocht om zijn kunst te ontwikkelen tot op een punt van 
absolute vrijheid, betekende niet zozeer het loslaten als wel het 
herdefiniëren van de grenzen van de traditionele institutionele 
modellen die de schilderkunst eeuwenlang hadden geregeerd. 
Voor Miró kon dit enkel worden bereikt door het overstijgen van 
de schilderkunst via het gebruik van vormen, stijlen en technieken 
vanuit een pure poëtische geest. Het is precies dit geloof dat aan 
de basis lag van Miró's wens om “de schilderkunst te vermoorden” 
– een uitdrukking die hij voor het eerst gebruikte begin 1927. “Het 
enige dat mij duidelijk is,” zo poneerde de kunstenaar, “is dat ik 
wil vernietigen, dat ik alles wat bestaat in de schilderkunst wil 
vernietigen. Ik heb de meest diepe minachting voor het schilderen. 
Het enige wat mij interesseert is de geest zelf, en ik gebruik alleen 
de gebruikelijke kunstenaarsgereedschappen – penselen, doek, 
verf – om de beste resultaten te krijgen.” (1931)

In schijnbaar contrast met zijn “moord"-statement, fungeerde 
Miró's evoluerende dialoog met de kunst van het verleden en het 
heden als een allesbepalende “schok” voor zijn verbeelding. De 
kunst, oud en nieuw, stimuleerde hem om de essentie eruit te 
halen, deze te herwerken en opnieuw te serveren op totaal nieuwe 
manieren. Later legde hij uit: “Het is voor mij moeilijk om te spreken 
over mijn schilderijen, omdat ze altijd ontstaan in een staat van 
hallucinatie, teweeggebracht door een schok of iets anders – of 
die nu objectief of subjectief is – waarvoor ik niet in het minst 
verantwoordelijk ben. Wat betreft mijn uitdrukkingsmiddelen, doe 
ik steeds meer moeite om te komen tot een maximale helderheid, 
kracht en plastische agressiviteit – met andere woorden, om een 
directe fysieke sensatie op te wekken die dan zijn weg naar de ziel 
zal vinden.” (1933)

Met dit doel voor ogen ontwikkelde zijn werk zich vanaf het 
midden van de jaren twintig in toenemende mate in “abstracte” 
zin. De indruk van spontaniteit werd daarbij versterkt door 
innovatieve methoden, zoals vloeiend, automatisch tekenen, losse 
penseelstreken, vlekken en slierten maken op verdund papier. 
Miró's gebruik van methodologisch automatisme (een praktijk 
die ook door de Surrealisten werd gepropageerd) leende zich tot 
schilderen op groot formaat. Pas 20 jaar later zou Jackson Pollock, 
met zijn abstract-expressionistisch werk, hem in deze uitdagen. 
In dit verband is het belangrijk erop te wijzen dat, net zoals Miró 
de abstracte expressionisten beïnvloedde, zijn de ontdekking van 
hun werk in New York in de jaren veertig (met name Pollocks “drip 
technique"-schilderijen van 1947-1950) contra-stimuleerde Miro’s 
eigen werk. Hoe Pollock de kracht van zijn hele lichaam benutte 
om verf te kunnen spatten of gieten op een horizontaal oppervlak, 
vaak vergezeld van een frenetieke dansstijl: het resoneerde 
met Miró's meditatieve benadering van de schilderkunst, vooral 
tijdens de jaren zestig en zeventig. De parallellen tussen het 
abstract-expressionistisch werk en Miró's Sans titre (1973, hier 
tentoongesteld) en Sans titre (ongedateerd, hier tentoongesteld) 
zijn evident. 

Miró's hernieuwde “moord op de schilderkunst” in de jaren 1960 viel 
samen met de aanslepende economische en politieke crisis van 
het late Franco-regime (dat gepaard ging met opsluiting, marteling 
en executies). In 1973 bereikte zijn kunst een van zijn meest acute 
en directe uitdrukkingsvormen met zijn serie Verbrande Doeken: 
een soort van protest uitgelokt door de politieke gebeurtenissen in 
Spanje. Met hun acrylverf op verbrand en verscheurd canvas zijn 
ze als een doorgeefluik van de woede en het geweld die werden 
uitgeoefend bij hun creatie. Deze “aanval” op de schilderkunst kan 
worden geïnterpreteerd als het verwerpen van de reductie van 
kunst tot elitecultuur en economisch handelswaar. Maar Miró zag 
vuur ook als een positieve kracht: “Ik werk graag met vuur [...]Het 
vernietigt niet zozeer als het transformeert, het werkt in op wat het 
verbrandt met een inventieve kracht die niet zonder magie is.” De 
twee verscheurde en verbrande schilderijen Zonder titel (Peinture) 
(1973, hier tentoongesteld) tonen eens te meer het vernieuwende 
van Miró's pogingen om de schilderkunst te overstijgen.
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DE GEEST VAN DE ORIËNT

Miró bezocht Japan pas voor het eerst in 1966 op zijn 73e, gevolgd 
door een tweede en laatste reis in 1969 (die hem bracht tot een 
vlaag van Japans geïnspireerd werken). Maar al vanaf het begin 
van zijn schilderscarrière koesterde hij een sterke belangstelling 
voor kunst uit het Verre Oosten, en dan vooral Japanse kunst en 
kalligrafie. Deze beïnvloedde doorheen de jaren in wisselende mate 
zijn artistieke benaderingswijze, stijl en techniek, tot in de vroege 
jaren tachtig. De Japanse kalligrafie (uiterst gestileerde woorden 
op papier of doek, traditioneel bewaard als rollen) paste wonderwel 
bij Miró's verlangen om de schilderkunst te overstijgen en te komen 
tot poëzie. Van groot belang was de Japanse ritueel aandoende 
voorbereiding met haar ascetische discipline in een toestand van 
verstilde, spirituele meditatie en het gebruik van ritmische maar 
beheerste penseelstreken. 

Miró's belangstelling voor de Oosterse fusie van schilderkunst en 
poëzie (of het geschreven woord in het algemeen) kwam voor het 
eerst tot uiting in zijn Tableaux-poèmes (Gedichtenschilderijen) uit 
1924-1927. Sommige hiervan bevatten inscripties van poëtische 
woorden en frasen: een complexe assemblage van poëtische 
zinspelingen en grafische tekens. In werken als Sans titre (1972, 
hier tentoongesteld) verenigt Miró het geschreven woord met 
picturale tekens, terwijl schilderijen als Personnage et Oiseau (1977, 
hier tentoongesteld) en Personnage, Oiseaux met zijn suggestie 
van een rode, rijzende zon (1977, hier tentoongesteld) de relatie 
verkennen tussen spirituele spanning en stilte door het creëren 
van gevulde en lege “ruimten” via het aanbrengen van zware zwarte 
massa's. Samen getuigen ze van de acute poëtische sensibiliteit 
van hun maker.

De uiterst secure voorbereiding en discipline die Miró als kind was 
ingeprent door zijn eerste tekenleraar, Civil, zette hem goed op 
pad voor zijn voorliefde voor Japanse praktijken. Later herinnerde 
hij zich hoe “die les was voor mij als een religieuze ceremonie; 
zorgvuldig waste ik mijn handen alvorens het papier en de potloden 
aan te raken. De gereedschappen waren als sacrale objecten, en 
ik werkte als voerde ik een religieuze rite uit. Deze ingesteldheid is 
blijven bestaan, zelfs meer uitgesproken nog.” (1957) Toen hij eens 
sprak over zijn detaillistische schilderijen uit 1919, zoals Wijnstokken 
en Olijfbomen, Tarragona, verduidelijkte Miró dat het “in hoge mate 
reflectieve en meditatieve werken waren, die bijna nooit toegaven 
aan spontaniteit en overgave. In die periode was ik beïnvloed door 
de kunst uit het Verre Oosten, en de miniaturisering van mijn visie 
kwam natuurlijkerwijze overeen met een miniaturisering van de 
uitdrukkingsmiddelen. De arabesk werd kalligrafie.” (1962)

Miró's streven om zijn penseel af te stemmen op de maat van 
“vibraties” (1917) en om “de muziek van grassprietjes en bloemetjes 
te horen” (1918) was geïnspireerd door Japanse kunstenaars zoals 
de grote Hokusai: “Ik denk dat de enige mensen die ertoe doen 
degenen zijn die echt léven, zij die die hun bloed en ziel stoppen 
in zelfs de fijnste lijn of het kleinste stipje. Hokusai zei dat hij zelfs 
het kleinste stipje in zijn tekeningen wilde laten vibreren” (1928). 
De invloed van Hokusai lijkt van lange duur te zijn geweest. Aan 
zijn studiomuur in Palma de Mallorca hield Miró ter inspiratie een 
gekleurde ansichtkaart geprikt van Hokusai's houtsnede De Grote 
Golf van Kanagawa (1831, hier tentoongesteld). Echo's hiervan 
(van het kleine formaat zowel als van het onderwerp) vind je terug 
in Miró's Paysage I, Paysage II en Paysage III (ongedateerd, hier 
tentoongesteld). Zijn relatie met de Japanse kunst ontwikkelde 
zich doorheen de jaren op natuurlijke wijze, in lijn met zijn eigen 
ontwikkeling. Naar aanleiding van zijn reis naar Japan in 1969 vroeg 
een interviewer hem of hij was geïnspireerd door de Japanse 
kalligrafen en hun “methode van concentratie tot de staat van 
trance, met daarop een bliksemsnelle uitvoering". Hij bevestigde: 
“Dat heeft zeker mijn eigen werkwijze beïnvloed. Meer en meer 
werk ik in een staat van trance.” (1970)
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Joan Miró, Mont-Roig, le Pont, 1917.  
Huile sur toile, 46,1 × 57,7 cm

David and Ezra Nahmad Collection
© Courtesy of the David and Ezra Nahmad Collection 

© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Joan Miró, Tête de grand musicien, 1931
Huile sur toile, 60 x 49 cm

Donation de Geneviève et Jean Masurel en 1979.
LaM Lille Métropole musée d'art moderne, d'art 

contemporain et d'art brut. Villenuve d'Ascq
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022
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PUUR PRIMITIVISME

Miró's direct contact met primitieve kunst vanaf zijn kinderjaren 
in Barcelona heeft zijn hele schilderscarrière lang een blijvende 
invloed op hem en op zijn kunst uitgeoefend. Zijn onwrikbare 
Catalaans-nationalistische gevoel bracht hem tot een diepe 
belangstelling voor zijn voorouderlijk artistieke erfgoed, 
meer bepaald het pure primitivisme van de prehistorische 
grotschilderingen, de Catalaans-Romaanse muurschilderingen 
uit de 9e tot 12e eeuw, en de volkskunst. Miró was echter niet 
geinteresseerd in nostalgische toe-eigening: hij wilde daarentegen 
een “waarlijk Catalaanse artistieke Renaissance” (1915) opwekken 
door het creëren van een internationale, universele soort 
Catalaanse kunst. 

Prehistorische vormen en prelinguale tekens spraken tot Miró 
vanwege hun collectieve anonimiteit en universele expressies, 
die nauw aansloten bij zijn eigen artistieke doelstellingen. 
De prehistorische grotschilderingen in Spanje (ondermeer 
Altamira) en Zuid-Frankrijk fascineerden hem. Miró voelde zich 
aangesproken door de essentiële eenvoud van hun figuratieve 
voorstellingen en ook door hun bijbehorende magische functies. 
Hun invloed is terug te vinden in Le vol d'un Oiseau sur la plaine 
II (1939, hier tentoongesteld). Het is echter in zijn “Masonite”-
serie van 27 schilderijen (1936, hier tentoongesteld) dat hij de 
meest intieme dialoog aangaat met de prehistorische kunst. 
Geproduceerd bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog 
“markeren ze het begin van de wrede en moeilijke jaren die de 
wereld toen doormaakte. Ze zijn geschilderd op Masonite. Ze 
krioelen van de tegenstellingen, conflicten en contrasten. Ik noem 
ze mijn 'woeste schilderijen'. Nadenken over de dood bracht me tot 
het creëren van monsters die me zowel aantrokken als afstootten.” 
(1962) 

Miró's belangstelling voor primitieve materialen bleef zich steeds 
ontwikkelen, tot op het punt waarop hij dierenhuiden gebruikte, 
zoals te zien in Les oiseaux de proie foncent sur nos ombres (1970, 
hier tentoongesteld). In werknota's van dertig jaar voordien (1941-
1942) getuigde hij van zijn jarenlange nieuwsgierigheid naar dit 
“primitieve” materiaal: “zoek uit of je kunt werken op een volledige 
huid zoals degene die ze gebruiken voor de wijnzakken welke 
de boeren meenemen als ze het veld opgaan". En: “Ontwerpen 
branden in de huiden van muilezels of lammeren, zoals de Indianen 
deden, en dan kleuren toevoegen". Soms lijkt het alsof Miró 
het primitivisme verenigt met meer traditionele thema's, zoals 
Drie Vrouwen (1960, hier tentoongesteld), dat echo's vertoont 
van De Drie Gratiën, een populair mythologische thema uit de 
Renaissance en Barok.

Miró deed veel inspiratie op door herhaalde bezoeken aan het 
Archeologisch Museum van Barcelona in Parc Montjuïc, met 
zijn rijke collectie aan primitieve artefacten en zijn Catalaans-
Romaanse fresco's en steenhouwwerk. Ook bezocht hij 
nabijgelegen Romaanse kerken in de streek van Montseny, en 
de dorpen Siurana en Prades. Zijn vroege werk raakte al snel 
doordrongen van de stijlkenmerken van de Catalaans-Romaanse 
muurschilderingen: die typische vlakheid, de trotse schittering en 
gestrengheid, en specifieke motieven zoals een boom met oren 
of veelogige figuren. Nog meer inspiratiebronnen waren twee 
kleine antiek-Colombiaanse vrouwenbeeldjes van klei, samen met 
ansichtkaarten van Paaseiland die Miró bewaarde in zijn atelier in 
Palma de Mallorca (hier tentoongesteld).

De bekoring van het primitivisme reikte verder dan alleen de 
beeldentaal: Miró was ook aangetrokken tot de vereenvoudiging 
van de natuur (of het distilleren van de essentie) en het solitaire, 
spirituele bestaan van de maker. Over zijn belangstelling voor het 
simpele leven in het dorp Siurana merkte hij op: “Het afgezonderde 
leven in Siurana, het primitivisme van deze bewonderenswaardige 
mensen, mijn intensieve werk, mijn spirituele retraite en het geluk 
dat ik heb om te leven in een wereld geschapen door mijn geest 
en mijn ziel, ver weg, zoals Dante, van alle werkelijkheid[...].” (1917) 
Opmerkelijk hoe hij in zijn vrije tijd koos voor “een primitief bestaan", 
waarbij hij rondliep “als een bezetene in de zon en touwtje sprong", 
zo goed als naakt (1922).
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Joan Miró, Les oiseaux de proie foncent sur nos ombres, 1970 
Huile sur peau de vache, 250 × 200 cm

Collection Isabelle Maeght, Paris
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022 

© Maeght, 2022
Joan Miró, Sans titre, c. 1977

Huile et fusain sur toile, 100 × 80,5 cm
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Don de l’artiste, 1981 

©Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - Photographic Archive 
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Joan Miró, Peinture, été 1936, 1936
Huile, caséine, goudron et sable sur 

masonite, 108 × 78 cm
David and Ezra Nahmad Collection 

Courtesy of the David and Ezra Nahmad Collection 
© Successio Miró / SABAM Belgium 2022

Joan Miró, Personnage et oiseau, 1967
Bronze, 55 × 22,5 × 32 cm

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Don de l’artiste, 1981
©Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - Photographic Archive

© Successio Miró / SABAM Belgium 2022



PERSMAP 20JOAN MIRÓ. DE ESSENTIE VAN VOORBIJE  
EN AANWEZIGE DINGEN

PRIMITIEVE SCULPTUUR

De inspiratie van de prehistorische vormen van primitieve kunst 
bracht Miró tot de ontdekking dat beeldhouwkunst en keramiek 
hem andere mogelijkheden boden in zijn streven naar een volledig 
anonieme en collectieve kunstvorm, dan de schilderkunst met 
zijn tweedimensionale grenzen. Later zou hij verklaren: “Het is in 
de beeldhouwkunst dat ik een werkelijk fantasmagorische wereld 
van levende monsters zal creëren; wat ik in de schilderkunst doe 
is meer conventioneel” (1941-1942). Het jaar 1944 – een jaar voor 
het einde van de Tweede Wereldoorlog – betekende voor Miró de 
start van bijna veertig jaar werken met brons. Zijn beeldhouwwerk 
zou later uitdijen tot zijn beeldhouwlabyrint (1964-1968-1973) 
voor de Fondation Maeght in Saint-Paul de Vence en ook, vanaf 
1966, tot het gieten van monumentale bronzen beelden. In lijn met 
zijn zoektocht naar collectieve anonimiteit vermeed Miró het om 
zijn beeldhouwwerk lyrische titels te geven, “want een schilderij 
is lyrischer dan een beeldhouwwerk. Een beeldhouwwerk is 
concreter. Het zit in de natuur” (1951).

Vanaf het midden van de jaren 1940 verwierf Miró grotere 
bekendheid als beeldhouwer en keramist, maar al in 1922 
koesterde hij hiervoor een uitgesproken belangstelling, toen “ik 
een paar sculpturen deed, direct geïnspireerd door natuurlijke 
elementen op mijn boerderij in Mont-roig nabij Tarragona. Een 
paar jaar later werden ze in gips gegoten, en dit diende als 
uitgangspunt voor wat keramische werk” (1956). Hij vertelt hoe 
hij zich jarenlang alle mogelijkheden met betrekking tot keramiek 
“inbeeldde” vooraleer hij in 1944 een samenwerking begon met 
zijn goede vriend en keramist Josep Llorens Artigas — het begin 
van een reeks buitengewone werken en opdrachten. “Waar ik van 
hou bij  keramiek,” zo legde Miró uit in 1962, “is de manier waarop 
je technische tegenstellingen moet overwinnen. En dan is er het 
onverwachte, het element van verrassing. Voor mij is aan keramiek 
doen een beetje als een alchemist worden.” 

Miró's benadering van de beeldhouwkunst werd geïnspireerd door 
zijn herhaalde bezoeken aan het Archeologisch Museum in Parc 
Montjuïc, Barcelona. Hij werd er niet alleen aangetrokken door 
de collectie primitieve artefacten, maar ook door het Catalaans-
Romaanse steenhouwwerk. In de loop der jaren keerde Miró hier 
steeds terug. Persoonlijke nota's uit 1941-1942 herinnerden hem 
eraan om een bezoek te brengen aan “het Prehistorisch Museum 
in het park en te kijken naar de prachtige vormen van de kruiken uit 
de grottentijd. – deze vormen zou je opnieuw kunnen maken, daarbij 
intussen zoeken naar een mooi materiaal – ook: erg grote kruiken 
maken.... In de Mexicaanse prehistorie waren er kannen met een 
gepolijste rode deklaag (glad en glanzend) en daarop een zwart 
motief zoals op Griekse vazen". Nog uit de nota's: “een mal maken 
van een vis op een onregelmatig stuk gips, zoals de prehistorische 
stenen; er dan tekens in kerven en het wat reliëf geven, en het later 
in brons laten gieten.”

De hier tentoongestelde selectie sculpturen (1956-1981) zijn 
merkbaar primitief van vorm met een voorkeur voor vrouwelijke 
vormen. Sommige zijn gegoten uit afgeronde stukken klei; 
assemblages van botten. Er zijn ook objecten die uit verschillende 
tijdperken lijken te stammen, zoals Personnage (1970, hier 
tentoongesteld), met zijn oud-Romeins ogende bronzen 
voet. Vruchtbaarheid was een vaak terugkomend thema in 
Miró's schilderkunst. Het komt dus niet als een verrassing 
dat hij kleine en middelgrote beeldjes maakte die lijken op 
primitieve vruchtbaarheidsgodinnen, en grote bronzen eieren 
met prelinguaal aandoende tekens zoals Œuf de Mammouth 
(1956, hier tentoongesteld). Het thema vruchtbaarheid 
(geslachtsgemeenschap en voortplanting) werd door Miró openlijk 
omarmd in zijn beeldhouwkunst, wat een solide en essentieel 
commentaar over mens en natuur mogelijk maakte: “Vergeet niet 
dat bij primitieve, niet-decadente rassen het geslachtsorgaan een 
magisch teken was dat de mens met trots vervulde, ver weg van alle 
schaamte die de decadente rassen van vandaag voelen”  
(1941-1942).
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DE CATALOGUS 
Onder redactie van Victoria Noel-Johnson, 

éditions Snoeck, 224 pages, 32€

OVER DE 
TENTOONSTELLING 

Inhoud :

Tussen creativiteit en breuk:  
de plaats van het museum 

Xavier Roland

Miró’s zoektocht naar absolute vrijheid  
via de geest van het verleden (1901–1929) 

Victoria Noel-Johnson

Een logica van het absurde: Joan Miró’s Catalaanse 
landschap(pen) tussen rede en droom 

Ara H. Merjian

Ik moet ophouden Miró te zijn Primitivisme  
als artistieke methode 

Dimitri Ozerkov

Biografie 
Victoria Noel-Johnson

Catalogus van werken 
Victoria Noel-Johnson

Artistieke vorming & Catalaans fauvisme 
Puur primitivisme 

Primitieve beeldhouwkunst 
Geest van de figuur 

Geest van het Oosten 
Absolute vrijheid

Archivale documentatie & objecten

Gratis openingsweekend*  
7.10: 20u — 22u 

8 en 9.10: 10u — 18u 
 

Ontmoet onze mediatoren in de zaal  
Elk weekend - van 14u30 tot 17u30

Tijdens uw bezoek verwelkomen geven de mediatoren uitleg en 
vertellen ze anekdotes over de kunstenaar en zijn werk.

Gratis zondagen 
6.11 en 4.12

Rondleidingen voor individuen (alleen in het Frans)* 
16.10, 20.11, 18.12 om 15u - 18€/14€ 

Gratis rondleidingen voor houders  
van de MuseumPASSmusées  

(Op vertoon van de MuseumPASSmusées) 
12.11, 27.11, 10.12 om 15u  

 
Familiezondagen   

13.11 en 08.01, van 14h30 tot 16h30 
6€ / Reservering Dynamusée +32 65 40 53 38

Dyna Bébé  
Maandag 24/10, van 14u tot 15u30  

6€ / Ouder, baby gratis  
Reservering Dynamusée +32 65 40 53 38 

Nocturnes  
13.10, 10.11, 08.12 van 18u tot 22u

Tijdens deze nocturnes blijft het BAM 's avonds open en worden 
een reeks activiteiten aangeboden: bezoeken met uitleg, 

ontmoetingen, rondleidingen, workshops, traditioneel Spaans 
gitaarconcert... waarmee u de tentoonstelling op een originele 

manier kunt ontdekken.

 
Brunch Concerts*  

09.10, 30.10, 20.11, 11.12 van 9u30 tot 13u — 35€/persoon

Beleef de tentoonstelling op een andere manier met onze 
brunchconcerten die u onderdompelen in een traditionele 
Spaanse sfeer. Op het programma: rondleiding, brunch en 

traditioneel Spaans gitaarconcert. 
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Apéro Flamenco*  
23.10 van 9u30 tot 13u 

5.11 en 17.12 van 17u tot 20u — 25€/persoon

Woon een flamencodemonstratie en -initiatie bij terwijl u geniet van 
een aantal lekkernijen. Op het programma: rondleiding, aperitief en 

flamencodemonstratie. Spaanse sfeer gegarandeerd! 

 
Conferenties en bezoeken (alleen in het Frans)* 
15.10 om 15u: bezoek-conferentie door Michel De Remaeker  

(met de Vrienden van de Musea) 
18€/14€

03.12 om 9u: bezoek door Xavier Roland (Directeur van het BAM) 
en Laurence Vray (yogist) met ontbijt. 

18€/14€ 

Project met de gemeentescholen  
03.12 > 08.01 (Salle aux Piliers) 

 
De kinderen presenteren hun creaties geïnspireerd op de wereld 

van Joan Miró! 

* reserveren verplicht bij VisitMons op +32 65 33 55 80

De museumpas in een uniek jasje

BAM doet al sinds de start van de museumpas mee. Na 
de succesvolle tentoonstelling van de Colombiaanse 
artiest Fernando Botero vorig jaar, werken de partijen 

opnieuw samen voor een nieuwe tentoonstelling, 
gewijd aan de Catalaanse kunstenaar Joan Miró. 

Met de pas heb je een jaar lang toegang tot meer dan 
220 musea en tentoonstellingen in België. Sinds dit 
jaar bestaat er ook een digitale versie van de pas, in 

de vorm van een app, waarmee je meteen na aankoop 
naar het museum kan.

Voor deze gelegenheid zit de museumpas in 
een uniek jasje, met een ontwerp van Miró op de 

voorkant. Deze Limited Edition museumpas koop je 
bij BAM voor € 59 (1 jaar geldig). BAM organiseert 

ook individuele rondleidingen, exclusief voor 
museumpashouders. Meer info daarover bij 'over 

deze expo'.
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EEN TENTOONSTELLING IN 
BERGEN MET INTERNATIONALE 

UITSTRALING

Sinds enkele jaren gaat de stad Bergen de uitdaging aan om één keer 
per jaar, in het najaar, een tentoonstelling van internationale allure 
te organiseren. Dit programma van prestigieuze tentoonstellingen 
wordt mogelijk gemaakt door de financiering van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Wallonië.  

In 2022 lanceert de Waalse regering een projectoproep om de 
aantrekkelijkheid van Wallonië te bevorderen via de promotie van 
grote evenementen in samenwerking met actoren van de culturele, 
toeristische en horecasector. Op die manier wil het Gewest Waalse 
publieke of private actoren ondersteunen die evenementen van 
internationale omvang organiseren.   

De stad Bergen heeft steun gekregen van Wallonië en EFRO-
fondsen voor de organisatie van de tentoonstelling rond de 
internationaal bekende kunstenaar Joàn Miro die in de lijn ligt van 
deze benadering en bijdraagt aan de internationale uitstraling van 
Wallonië. 

Tijdens de tentoonstellingsperiode biedt VisitMons verschillende 
hoogwaardige toeristische producten aan om toeristen ertoe aan te 
zetten in Bergen te verblijven en de bezienswaardigheden (erfgoed, 
natuurlijk en cultureel) van de stad te ontdekken. 

Na een oproep tot deelname werden partnerschappen aangegaan 
met een aantal culturele actoren, winkels en restaurants en creatieve 
kunstenaars.  

Het is ook de gelegenheid om het werk van Waals talent onder  
de aandacht te brengen en te promoten: 

—De Belgisch-Franse hedendaagse kunstenaar Xavier Noiret 
verbleef in residentie in Bergen om een aantal werken uit de 
collecties te selecteren. Als curator werkte hij aan de enscenering 
en dialogen, en liet hij de werken resoneren met zijn persoonlijke 
werken. 

—De jonge, meermaals bekroonde kunstenares Romina Remmo 
presenteert haar werk in de Salle aux Pilliers van het BAM.  
Ze is fotografe en schilderes, maar verwerkt ook tekeningen  
en textielobjecten tot subtiele trompe-l'oeils. 

—Een jonge Waalse startup heeft de totaal vernieuwende 
immersieve multimedia-omgeving gecreëerd 

—Waalse ambachtslieden en bedrijven werkten mee aan de creatie/
realisatie van de scenografie 

—De CRC Comptoir des Ressources Créatifs/ Rhiz(H)omes werkte 
samen om het talent van ontwerpers en kunstenaars in de regio 
in de kijker te zetten via hun actie “Je soutiens les créateurs” - een 
alternatieve culturele ervaring in Bergen. Gemeenschappelijke 
ateliers in de buurt van het station verwelkomden de afgelopen 
twee jaar ontwerpers uit alle lagen van de bevolking. Deze ateliers, 
plaatsen van alternatieve cultuur, zijn zowel rariteitenkabinetten als 
ateliers om te testen, experimenteren, textureren, een hapje te eten, 
enz.   

—Jonge musici-studenten van het conservatorium van de ART² 
School komen tijdens evenementen klassiek Spaans repertoire 
spelen op klassieke gitaarconcerten 

Tot slot draagt   de Federatie Wallonië-Brussel via haar Contrat-
programme bij tot de realisatie van deze grote tentoonstellingen.  

Ontdek de “Week-ends mirobolants” !

Zin om een weekend in Mons door te brengen ter gelegenheid van de Miró-tentoonstelling?  
Ontdek de verschillende formules om een   leuke tijd te beleven met familie, als koppel of onder vrienden,  

met een combinatie van cultuur, erfgoed en gastronomie. 

Infos : +32 65 33 55 80 of www.visitmons.nl

Sinds enkele jaren gaat de stad Bergen de uitdaging aan 
om één keer per jaar, in het najaar, een tentoonstelling 

van internationale allure te organiseren. Dit programma 
van prestigieuze tentoonstellingen wordt mogelijk 

gemaakt door de financiering van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Wallonië.  
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BINNENKORT  
IN HET BAM

PRAKTISCHE  
INFO 

EXPO Auguste Rodin  
“In den beginne was er het lichaam  

- Rodin en België” 

Voorjaar 2024

In het voorjaar 2024  wijdt het BAM (Museum voor Schone Kunsten 
van Mons), met de steun van het Musée Rodin, een tentoonstelling 

aan de Franse beeldhouwer Auguste Rodin  
(1840-1917). De tentoonstelling geeft een nieuwe interpretatie van 

zijn werk vanuit het oogpunt van België, een vruchtbare bodem 
die zijn kunst tot bloei heeft laten komen. De tentoonstelling wordt 

samengesteld door Antoinette Le Normand-Romain, algemeen 
directeur van het Institut national d'histoire de l'art (INHA),  

en Christina Buley-Uribe, kunsthistorica. 

De tentoonstelling toont zestig beeldhouwwerken en evenveel 
tekeningen, schilderijen en gravures. De werken, voornamelijk 

afkomstig uit het Musée Rodin en andere internationale 
instellingen, maar ook uit particuliere collecties, zullen in een 

nieuwe dialoog worden vergeleken met die van de kunstenaars die 
Rodin tijdens zijn verblijf in België hebben beïnvloed. We hebben 

het dan over de kunstenaars uit de renaissance, en in het bijzonder 
Michelangelo en Rubens. 

Met tal van nieuwe ontdekkingen en unieke verbanden vernieuwt 
de tentoonstelling in Mons de aanpak van de baanbrekende 

tentoonstellingen Vers L'Age d'Airain (Naar de Bronstijd) en Rodin 
et la Belgique (Rodin en België), die in 1997 respectievelijk in het 
Musée Rodin in Parijs en het Palais des Beaux-Arts (Paleis voor 

Schone Kunsten) in Charleroi werden gehouden.

De tentoonstelling is te bezoeken  
van 8 oktober 2022 tot 8 januari 2023

Dinsdag — Zondag | 10u — 18u

Gesloten op 2 en 25 december en op 1 januari  
Gesloten om 16u op 24 en 31 december.   

Prijs: 16€ 
Gereduceerde prijs : 12€ 

Jongeren + 12 jaar/studenten : 2€ 
Kinderen -12 jaar : gratis 

 

Ticket geeft recht geeft op de tentoonstelling  
Miró, de tentoonstelling Le Voyageur et son ombre  

en de “Salle aux Piliers”

Meertalige bezoekersgids (FR, NL, EN, ALL)  
+ Braillegids  

+ familiegids gratis verkrijgbaar  
aan het onthaal van het BAM.

Reserveren en tickets

- online via www.visitmons.be 
- telefonisch op +32 65 33 55 80 

- ter plaatse bij VisitMons (Grand'Place van Mons)  
of aan het onthaal van het museum

 
Vrije bezoeken voor groepen

Reserveringen op +32 65 40 53 46  
of per e-mail op groupes@ville.mons.be

 
Rondleidingen voor groepen 

Reserveringen op +32 65 40 53 46  
of per e-mail op groupes@ville.mons.be

Duur:  
1u30 / 65€ op weekdagen en zaterdagen  

80€ op zon- en feestdagen 

 

 
 polemuseal.mons 

 monspolemuseal /  bam.mons 

bam.mons.bebam.mons.be
GRATUIT AVEC

GRATIS MET

LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR


