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Intens Mexico
Identiteit, politiek,
seks en dood

Intense Mexico
Identity, politics,
sex and death

‘ In zwart zit

het hele verhaal’

‘Black tells it all’
een gesprek met a conversation with
Blaudzun
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Een kleurrijke ervaring
A colourful experience

M

FRIDA
—

Nieuw ballet over een iconische kunstenares

et ‘Intens Mexico’ presenteren wij een
kleurrijke en intense ervaring tijdens de
donkere herfst- en winterdagen. Uit de
collectie van het Museum voor Moderne Kunst in
Mexico Stad komt Mexicaanse topkunst uit de
20ste eeuw, terwijl wij de inwoners van Mexico
Stad tegelijkertijd kennis laten maken met onze
Cobra collectie!
Een hoogtepunt rondom ‘Intens Mexico’ is de
Dag van de Doden, op 1 en 2 november dit jaar.
Een feestelijke herdenking van overleden familie
en vrienden. Vanaf 11 oktober staat het altaar,
waar traditioneel de overleden geliefden herdacht
worden, al klaar. Wij nodigen iedereen uit een
foto of favoriet object van een overleden geliefde
mee te nemen om op het altaar te plaatsen.
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen zijn we
overdag gratis toegankelijk. Op zaterdagavond
zijn we open met muziek, tequila en Mexicaanse
hapjes om onze geliefden feestelijk te herdenken.
Iedereen is welkom!
Op 13 december openen we een bijzondere
tentoonstelling waar beeldende kunst en muziek
elkaar ontmoeten. De singer-songwriter Blaudzun
heeft nieuw werk gecomponeerd geïnspireerd op
de werken ‘Muziek van onbekende herkomst’ van
de Duitse kunstenaar Sigmar Polke. Deze
tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door
de genereuze ondersteuning van onder andere
het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten en
Gijselaar-Hintzenfonds.
Na de tentoonstelling ‘Nieuwe Nuances:
vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra’
kunnen we de collectie versterken. Karel van
Stuijvenberg heeft ons twee werken van
Madeleine Kemeny-Szemere geschonken,
waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.
Tot slot: zonder de ruimhartige steun van de
Gemeente Amstelveen, de BankGiroloterij, de
Cobra Founders en de Cobra Business Club
kunnen wij dit programma niet aan u presenteren.
Vandaar onze grote dank aan hen!

W

ith ‘Intense Mexico’ we offer you a
colourful and intense experience
during the dark days between autumn
and spring. From the collection of the Museum
of Modern Art in Mexico City we exhibit 20th
century Mexican art, while the inhabitants of
Mexico City at the same time get the chance to
see a selection of our Cobra collection!
A highlight around ‘Intense Mexico’ is the Day
of the Dead, on 1 and 2 November this year. A
festive commemoration of family and friends who
have died. In line with traditions, there will be an
altar in the museum from the 11th of October to
honour departed loved ones. We invite everyone
to bring a photograph or favourite object of a
friend or family member who has died to place
on the altar. During the day, entrance is free on
both All Souls’ and All Saints’ Day. On Saturday
evening we will be open, and there will be music,
tequila and Mexican snacks to commemorate our
loved ones festively. You’re all invited!
On the 13th of December we will open a special
exhibition where the visual arts and music meet.
The singer-songwriter Blaudzun has composed
new music inspired by works by the German
artist Sigmar Polke, entitled ‘Music of unknown
origin’.
This exhibition has been supported generously
by among others the Mondrian Fund, the Prince
Bernard Culture Fund, the Scenic Arts Fund and
the Gijselaar-Hintzen Fund.
After the exhibition ‘New Nuances: Women
Artists in and around Cobra’, we can strengthen
our collection.
Karel van Stuijvenberg donated two works by
Madeleine Kemeny-Szemere, for which we are
very grateful.
Finally: without the generous support of the
Gemeente Amstelveen, the BankGiroLoterij,
the Cobra Founders and the Cobra Business Club
we could not be able to present this programme
to you. So we would like to express our great
gratitude to them!

VOORWOORD PREFACE

6–25 februari 2020
—
Het Balletorkest
—
Annabelle Lopez Ochoa

Stefan van Raay
Algemeen directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst
Director Cobra Museum of Modern Art
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TENTOONSTELLING EXHIBITION

Intense
Mexico
Politiek, identiteit, seks en dood

Politics, identity, sex and death
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With Intense Mexico the Cobra
Museum of Modern Art presents
an exuberant exhibition, bringing 46 works of art from the
collection of the Museo de Arte
Moderno in Mexico City to the
Netherlands for the first time.
A considerable number of these
belong to the national heritage of
this large, colourful and diverse
country, which is just as large
as Western Europe. The works
were selected by Sylvia Navarrete
Bouzard, until recently the
director of the Museo de Arte
Moderno in Mexico City.

Collection Museo de Arte Moderno/INBAL-Secretaría de Cultura © 2019. Banco de México, Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust

Intens Mexico is een uitbundige
tentoonstelling waarmee het
Cobra Museum voor Moderne
Kunst 46 kunstwerken uit de
collectie van het Museo de Arte
Moderno in Mexico Stad voor
het eerst naar Nederland brengt.
Een aanzienlijk deel hiervan
behoort tot het nationaal erfgoed
van dit omvangrijke, kleurrijke en
diverse land, dat maar liefst net
zo groot is als West-Europa. De
werken zijn geselecteerd door
Sylvia Navarrete Bouzard, tot voor
kort directeur van het Museo de
Arte Moderno in Mexico Stad.

Diego Rivera,
Retrato de Lupe
Marin, 1938
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TENTOONSTELLING EXHIBITION

Politics
The earliest works in the exhibition date
from around 1910, also the starting date of
the Mexican Revolution, which ended in 1917.
This was an extremely bloody (and later often
romanticised) revolution, resulting from an
armed conflict between the dictator Porfirio
Díaz on one hand and movements that stood
up for the ‘ordinary people’ on the other.
Well-known representatives of these movements are people such as Emiliano Zapata
and Francisco ‘Pancho’ Villa. The Zapatista
Army of National Liberation still is an important voice within Mexico and even in the
intellectual debate beyond. It is furthermore
a popular subject for contemporary artists.
Poverty among the peasant population, which was the reason for the Mexican
Revolution, was often taken as a subject by
painters at the beginning of the 19th century. They depicted new civilian archetypes:
the mother, the farmer, the revolutionary
soldiers (both male and female), the teacher
and the proletariat. It was a way to demand
respect for the poor. This resulted in expressive and moving works, such as David Alfaro
Siqueiros’ Madre campesina from 1924.
Partly as a result of the success of the revolution, freedom of movement and opportunities
for workers increased – and with it the migration from the countryside to the big cities and
the United States. Paradoxically, this created 

Boven Top

Frida Kahlo, Los Cocos, 1951

Rechts en onder Right and under Graciela
Iturbide, Nuestras señora de las Iguana
Juchitan, Mexicos, 1979

Collection Museo de Arte Moderno/
INBAL-Secretaría de Cultura

Politiek
De vroegste werken in de tentoonstelling dateren
van rond 1910, de begintijd van de Mexicaanse
Revolutie, die in 1917 eindigde. Dit was een buitengewoon bloedige (en later vaak ook geromantiseerde)
revolutie, die voortvloeide uit een gewapend conflict
tussen de dictator Porfirio Díaz enerzijds en bewegingen die opkwamen voor het ‘gewone volk’ anderzijds.
Bekende vertegenwoordigers van deze bewegingen zijn
mensen als Emiliano Zapata en Francisco ‘Pancho’
Villa. Het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger heeft
overigens nog steeds een belangrijke stem binnen
Mexico en zelfs ook in het intellectuele debat daarbuiten. Het is bovendien een populair onderwerp voor
hedendaagse kunstenaars.
De armoede onder de boerenbevolking, die de
aanleiding vormde voor de Mexicaanse Revolutie, werd
door schilders aan het begin van de 19de eeuw vaak
als onderwerp genomen. Ze verbeeldden nieuwe
archetypes uit de burgerbevolking: de moeder, de boer,
de revolutionaire soldaten (zowel mannen als vrouwen), de onderwijzer en het proletariaat. Het was een
manier om waardigheid op te eisen voor de armen. Dit
leverde expressieve en ontroerende werken op, zoals
bijvoorbeeld Madre campesina , uit 1924 van David
Alfaro Siqueiros. Mede als gevolg van het succes van
de revolutie, namen de bewegingsvrijheid en mogelijkheden voor arbeiders toe – en daarmee ook de trek
van het platteland naar de grote steden en naar de
Verenigde Staten. Zo ontstonden er paradoxaal
genoeg weer andere vormen en archetypen van
armoede en ongelijkheid. De economische

Collection Museo de Arte Moderno/INBAL-Secretaría de Cultura
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I

ntens Mexico is an exhibition with
a wide-ranging visual language and
symbolism. We are introduced to a
variety of symbolic, sometimes even caricatural figures portrayed in an open-minded,
expressive style and see passionate and vital
art, partly rooted in ancient traditions. Some
of the works show a satirical take on nationalism or a critical view on the mixing of identities. Some of Mexico’s most famous artists
are represented in this exhibition, such as
Tina Modotti (1896-1942), José Clemente
Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1956)
and David Alfaro Siqueiros (1896-1974). Frida
Kahlo’s Los Cocos from 1951 is also exhibited.
This is an illustrative example of the still lives
Kahlo painted in the last stages of her life, in
which she projected her pain and emotions
onto fruits and crying coconuts.

Collection Museo de Arte Moderno/INBAL-Secretaría de Cultura © 2019. Banco de México, Diego Rivera
& Frida Kahlo Museums Trust

I

ntens Mexico is een tentoonstelling met een
veelzijdige beeldtaal en symboliek. We maken
kennis met een variëteit aan symbolische, soms
zelfs karikaturale figuren die geportretteerd worden in
een onbevangen, expressieve stijl en zien gepassioneerde en vitale kunst, die deels geworteld is in oude
tradities. Maar ook satirische benaderingen van
nationalisme en een kritische blik op het vermengen
van culturele identiteit ontbreken niet. Een aantal van
de bekendste Mexicaanse kunstenaars is in deze
tentoonstelling vertegenwoordigd, zoals Tina Modotti
(1896-1942), José Clemente Orozco (1883-1949) Diego
Rivera (1886-1956) en David Alfaro Siqueiros (18961974). Ook Frida Kahlo (1907-1954) is te zien, met het
werk Los Cocos, uit 1951. Dit is een treffend voorbeeld
van de stillevens die Kahlo in de laatste fase van haar
leven schilderde en waarin te zien is hoe zij haar pijn
en emoties op vruchten en huilende kokosnoten
projecteerde.
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Seksualiteit
In de oorspronkelijke cultuur van Mexico bestaat
een tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit. In
sommige delen van het land, in het bijzonder Juchitán
in de afgelegen zuidelijke staat Oaxaca, bestaan deze
houding en tradities als het matriarchaat en geheime
religieuze rituelen nog voort. Hier maakte fotografe
Graciela Iturbide tussen 1979 en 1988 een indrukwekkende fotoserie waarvan een aantal werken in de
tentoonstelling is opgenomen zoals Magnolia uit 1986.
Machismo, inclusief de hieruit voortvloeiende
mishandeling van vrouwen, vrouwenmoorden en
homofobie blijven in het merendeel van het land
echter een probleem. Toch brengt de Mexicaanse
kunst uit het eerste deel van de twintigste eeuw dit
probleem zelden in beeld. Wel komt het regelmatig
voor dat mensen (en andere wezens) verbeeld worden
8

Identity
Mexicans prefer to express their individual
and national identity in a sensual way and
with a hint of over-exaggeration. In relation to the national identity of Mexico, it
is important to mention the arrival of the
Spanish conquistadors in 1521. Because the
(visual) culture and the myths from before
that time are an important source of inspiration for many modern artists. The same is
true of the period that followed, during which
cultures and identities were mixed. Moreover,
the original religions were mixed with the
traditions of the Roman Catholic church.
This religious synchretism often manifests as
clandestine rituals and black magic harnessed within Roman Catholic liturgy in the
big cities. Portraiture is an excellent means of
expressing identity. It is striking to see how in
these portraits the artists tried to organically
fuse individual people with their descent,
native soil and cosmic energy. Having Cuca
Bustamante wear traditional clothing in
Retrato de Cuca Bustamante, 1946, painted
by Diego Rivera, is a prosaic example of this.
Sex
Originally, Mexican culture was tolerant
towards sexual diversity. In some parts of the
country, especially Juchitán in the remote
southern state of Oaxaca, the tolerant attitude
and traditions, such as the matriarchy and
secret religious rituals, still exist. Between
1979 and 1988, photographer Graciela
Iturbide made an impressive series of photographs there, some of which are included
in the exhibition, such as Magnolia, 1986.
However, machismo, including the related
mistreatment of women, feminicide and
homophobia remain a problem in most of the
country. Yet Mexican art from the first part of
the 20th century rarely reflects this problem.
In Mexican art, people (and other creatures)

are often portrayed with a dual sexuality,

Boven Top Olga Costa,
La vendedora de frutas, 1951
Onder Under Pablo

Ortiz Monasteri,
Volando bajo (de la serie la
última ciudad) , 1989

Collection Museo de Arte Moderno/INBAL-Secretaría de Cultura

Identiteit
Mexicanen spreiden hun individuele en nationale
identiteit bij voorkeur op sensuele wijze en met een
tikje overdrijving tentoon. In relatie tot de nationale
identiteit van Mexico, is het van belang de komst van
de Spaanse conquistadores in 1521 te noemen. De
(beeld)cultuur en de mythes van vóór die tijd vormen
namelijk een belangrijke inspiratiebron voor veel
moderne kunstenaars. Dit geldt overigens evenzeer
voor de periode die daarop volgde, die gekenmerkt
wordt door vermenging van culturen en identiteiten.
Bovendien raakten de oorspronkelijke religies
vermengd met de tradities van de Rooms-Katholieke
kerk. Deze fusie van geloofs-overtuigingen uit zich
vaak in clandestiene rituelen
en zwarte magie die in de grote steden verpakt
worden in rooms-katholieke liturgie. De portretkunst is
een uitstekend middel om identiteit in uit te drukken.
Daarbij valt op dat kunstenaars over het algemeen de
geportretteerde op natuurlijke wijze proberen te laten
samengaan met hun afkomst, geboortegrond en
kosmische energie. Het tonen van Cuca Bustamante
in traditionele kledij in het door Diego Rivera geschilderde Retrato de Cuca Bustamante uit 1946, is hier
een praktisch en alledaags voorbeeld van.

other forms and archetypes of poverty and
inequality. Economic globalisation has further accelerated this development. The effects
of this are felt almost everywhere in the world
and are particularly visible in Mexico due to
the large groups of migrants that travel from
the south to the north of the country.

TENTOONSTELLING EXHIBITION

laatste werken uit de tentoonstelling zijn dan ook
afkomstig uit het begin van de jaren negentig, als we
aan de vooravond van de globalisering staan. De
gevolgen hiervan zijn bijna overal ter wereld merkbaar
en in Mexico buitengewoon zichtbaar door de grote
groepen migranten die van het zuiden naar het
noorden door het land trekken.

Collection Museo de Arte Moderno/INBAL-Secretaría de Cultura

 globalisering heeft deze ontwikkeling versterkt. De
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spiegeling van de veelzijdige aard van de samenleving. Wat ook opvalt is dat de protestcultuur van de
jaren zestig, met de hiermee gepaard gaande
seksuele bevrijding, vrouwenemancipatie en popmuziekcultuur, het voor kunstenaars mogelijk maakte om
seksuele voorkeuren uit te beelden die lange tijd
taboe waren.

10

perhaps a reflection of the multi-faceted
nature of its society. What is also striking is
that the protest culture of the 1960s, with
its associated sexual liberation, women’s
emancipation and pop music culture, made it
possible for artists to depict sexual preferences that had long been taboo.

Dood
Mexicanen zijn geobsedeerd door de dood en
gefascineerd door de hel. De hel is bij uitstek een
plaats waar allerlei primitieve driften en instinctief
geweld, voortkomend uit het onderbewuste, tot
uitdrukking gebracht kunnen worden. De interesse in
het onder-bewuste is deels een uitvloeisel van het
surrealisme, dat zeer invloedrijk was in Mexico. Dit
kwam doordat in de jaren dertig en begin jaren veertig
veel surrealisten naar Mexico vluchtten tijdens
Franco’s dictatuur in Spanje en de bezetting van
Europa door de Nazi’s. Zo hebben onder meer Antonin
Artaud, Luis Buñuel, Leonora Carrington, Benjamin
Péret en Remedios Varo in Mexico gewoond, of het
land bezocht. De Franse schrijver André Breton, die de
theoretische basis legde voor het surrealisme, bezocht
Mexico in 1938, waarna hij dit ‘een bij uitstek surrealistisch land’ noemde. De Mexicaanse interesse in het
onderbewuste vloeit bovendien voort uit de oude
tradities, geloofsovertuigingen en ceremonies die nog
steeds deel uitmaken van het dagelijks leven en die
vaak ook verband houden met de dood. Het traditionele repertoire van droomlandschappen en bovennatuurlijke beelden, is de erfenis van animistische religies
die de Spaanse kolonisatie en de katholieke kerk nooit
helemaal hebben weten te onderdrukken. In de
tentoonstelling is te zien hoe dit bijna vijf eeuwen later
werd verrijkt met hybride figuren, mens-dier figuren en
wezens waaraan menselijke eigenschappen werden
toegekend. Kunstenaars hebben gepoogd om zowel de
spirituele als het ongerepte, wilde karakter van Mexico
te vangen: de belofte van een bestaand paradijs of die
van een toekomstig Mexicaans paradijs. 

Death
Mexicans are obsessed by death and fascinated by hell. Hell, especially, is a place where
all kinds of primitive urges and instinctive
violence can be expressed. Mexican interest in the subconcious is partely a result of
Surrealism, which has been very influential
in Mexico. This was because in the 1930s
and early 1940s, many surrealists fled to
Mexico during Franco’s dictatorship in
Spain and the occupation of Europe by the
Nazis. Antonin Artaud, Luis Buñuel, Leonora
Carrington, Benjamin Péret and Remedios
Varo, among others, all lived in Mexico or
visited the country. The French writer André
Breton, who laid the theoretical foundations
for Surrealism, visited Mexico in 1938, after
which he called this an eminently surrealistic
country. Mexican interest in the subconscious
also stems from the ancient traditions, beliefs
and ceremonies that are still part of everyday
life and often also connected with death. The
traditional repertoire of dreamscapes and
supernatural images is the legacy of animistic
religions that the Spanish colonisation and the
Catholic Church have never been able to completely suppress. Here, you can see how, nearly
five centuries later, this was enriched with
hybrid, zoomorphic and anthropomorphic
figures and creatures attributed with human
characteristics. Artists have attempted to
capture both Mexico’s spiritual and primitive
nature: the promise of an existing paradise or
of a future Mexican one still to come. 

De tentoonstelling Intens Mexico is te zien
tot en met 29 maart 2020.

The exhibition Intense Mexico is
on show until 29 March 2020.

In het kader van de tentoonstelling worden tal van
activiteiten georganiseerd van workshops door
Mexicaanse kunstenaars en boekpresentaties tot aan
de Dia de Muertos.
www.cobra-museum.nl/tentoonstellingen

As part of the exhibition, we are organising numerous activities: from workshops by
Mexican artists and book presentations to the
Dia de Muertos.
www.cobra-museum.nl/en/tentoonstellingen

Een meerkoppige slang
reist naar Mexico Stad
A multi-headed snake
travels to Mexico City

D

e tentoonstelling ‘Cobra 70:
een meerkoppige slang’, die
het afgelopen jaar in het
Cobra Museum voor Moderne Kunst
in Amstelveen te zien was, reist in
het najaar van 2019 naar het Museo
de Arte Moderno (MAM) in Mexico
Stad.

T

he exhibition ‘Cobra 70:
a multi-headed snake’,
which was shown in the
Cobra Museum of Modern Art
in Amstelveen this year, will
travel to the Museo de Arte
Moderno (MAM) in Mexico City
in the autumn of 2019.

In de tentoonstelling wordt aandacht
geschonken aan verschillende visies
op de betekenis van Cobra. De
nadruk ligt op kunstwerken uit de
periode dat de beweging officieel
bestond (1948-1951), maar de
tentoonstelling omvat ook werken
van voor en na die periode. Het
Cobra Museum werkt voor deze
tentoonstelling samen met o.a.
Sylvia Navarrete Bouzard en Natalia
Pollak (resp. de voormalige en de
huidige directeur van het MAM) om
ook in Mexico het rijke verhaal van
Cobra te kunnen vertellen.

In the exhibition, attention is
paid to different views about the
meaning of Cobra. The emphasis is on works of art from the
period when the movement
officially existed (1948-1951),
but the exhibition also includes
works from before and after that
period. For this exhibition, the
Cobra Museum is working with
Sylvia Navarrete Bouzard and
Natalia Pollak (former and
current director of MAM,
respectively) to also tell the
rich story of Cobra in Mexico.

Het MAM is een zeer passende
locatie omdat Karel Appel (19212006), een van de bekendste
Nederlandse Cobra-kunstenaars, in
1977 hier een solotentoonstelling
heeft gehad. In het MAM maakte
Appel tijdens die tentoonstelling
kennis met de belangrijke Cobra
verzamelaar en tevens bruikleengever van het Cobra Museum, Karel
van Stuijvenberg. Het is mede
dankzij de generositeit van Van
Stuijvenberg en een aantal andere
bruikleengevers, dat het Mexicaanse
museumpubliek voor het eerst op
deze schaal kennis kan maken met
Cobra kunst.

The MAM is a very suitable
location because Karel Appel
(1921-2006), one of the bestknown Dutch Cobra artists,
had a solo exhibition here
in 1977. During this exhibition at the MAM, Appel was
introduced to the important
Cobra collector and lender
to the Cobra Museum, Karel
van Stuijvenberg. It is in part
thanks to the generosity of Van
Stuijvenberg and a number of
other lenders that the Mexican
museum public can become
acquainted with Cobra art on
this scale for the first time.

TENTOONSTELLING OP REIS EXHIBITION ON THE ROAD

 met een tweeledige seksualiteit, wellicht een weer-
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he Cobra Museum
organises guided tours
and workshops for everyone. Would you like to know
more about an exhibition or
are you curious to learn more
about the artists shown? Take
one of our guided tours! Our
guides are happy to show you
around and tell you about the
artworks and the artists, to
stimulate your imagination
and to help you look at art
from a new perspective.
Or would you like to get
creative yourself and experiment with materials and techniques? Come to one of our
workshops! Inspired by the
works of art in the galleries,
you will work under the guidance of a workshop teacher.
Every Sunday, children and
families are welcome in our
Atelier Cobra. Between 11 am
and 2 pm, they can go all out
working on creative assignments under the guidance of
qualified volunteers.
So come to the Cobra
Museum to marvel and
experiment!

Wat is er te doen in
het Cobra Museum?

Volwassenen
Gallery Tour: iedere
laatste zondag van
de maand vertelt onze
conservator over de
totstandkoming van
een tentoonstelling
Summerschool: 5 dagen
tekenen onder begeleiding
van een professionele
kunstenaar en docent

Families
Rondleidingen
Vakantieworkshops:
ga samen met een
workshopdocent aan
de slag geïnspireerd op
de tentoonstelling
Verjaardag workshop:
neem je vriendjes en
vriendinnetjes mee en maak
samen de mooiste kunstwerken. Wat een feest!
Atelier Cobra: iedere
zondag tussen
11:00 – 14:00 gratis inloop

Voortgezet
onderwijs
Rondleidingen op niveau
door de vaste collectie of
de tijdelijke tentoonstelling
Workshop: ‘My Paint Tube
is a Rocket: schilderen op
muziek’

Primair Onderwijs
Rondleidingen met
beeldende opdracht:
• Wonderdiertje groep
(groep 1/2)
• Magische verfkwast
(groep 3/4)
• W ilde kunst, Cobra
Materie (groep 5/6/7/8)

BSO
Cobra Teken Tour: samen
kijken en tekenen

Foto’s photo’s Kevin van der Berg

et Cobra Museum
verzorgt rondleidingen
en workshops voor
iedereen. Wilt u meer weten
over een tentoonstelling of
bent u benieuwd naar extra
informatie over de getoonde
kunstenaars? Dan is een
rondleiding een prima keuze.
Onze rondleiders nemen u
graag mee om uitleg te geven,
de fantasie te prikkelen en u
met een nieuwe blik naar de
kunst te laten kijken.
Wilt u liever creatief aan de
slag en experimenteren met
materialen en technieken?
Dan is een workshop iets voor
u! Geïnspireerd door de
kunstwerken op zaal, gaat u
onder begeleiding van een
workshopdocent aan het werk.
Iedere zondag zijn kinderen en
families welkom in ons Atelier
Cobra. Tussen 11:00 en 14:00
uur kunnen zij zich uitleven
met creatieve opdrachten
onder begeleiding van
gediplomeerde vrijwilligers.
Dus kom kijken en
experimenteren in het
Cobra Museum!

EDUCATIE EDUCATION

T

Kijken en experimenteren
Tours and experiments

What can you do at
the Cobra Museum?

Adults

Gallery Tour: every last
Sunday of the month one
of our curators tells you all
about the exhibition
Summer school: 5 days
of drawing under the
guidance of a professional
artist and teacher

Families

Guided tours
Holiday workshops: let
the exhibition inspire you
and get creative together
with a workshop teacher
Birthday workshop:
bring all your friends
and make wonderful art
together. Let the fun begin!
Atelier Cobra: every
Sunday between 11 am and
2 pm, free entrance

Secondary
Education

Guided tours of the
permanent collection or
the temporary exhibition
Workshop: ‘My Paint
Tube is a Rocket: painting to music’

Primary
Education

Guided tours with a
creative assignment:
• Little wonderbeast
(group 1/2)
•M
 agic paintbrush
(group 3/4)
•W
 ild art, Cobra Matter
(group 5/6/7/8)

BSO

Cobra Drawing Tour:
looking at art together
and drawing
13

The Cobra Museum has asked
musician Blaudzun if he wants
to undertake a musical quest for
‘Music of an unknown Origin’
inspired by the gouaches of
Sigmar Polke’s Musik Ungeklärter
Herkunft series. Author and art
critic Sacha Bronwasser talks with
Blaudzun about his quest and how
Polke inspires him.
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Het Cobra Museum heeft muzikant
Blaudzun de vraag gesteld of
hij een muzikale zoektocht wil
ondernemen naar ‘Muziek van
onbekende herkomst’ geïnspireerd
op de gouaches van Sigmar
Polke’s serie Musik Ungeklärter
Herkunft. Auteur en kunstcriticus
Sacha Bronwasser gaat met
Blaudzun in gesprek over zijn
zoektocht en inspiratie.

tekst text Sacha Bronwasser
fotografie photography Isolde Woudstra

‘In zwart zit
het hele verhaal’
‘Black tells it all ’
14

D

e schepen varen onder een hoge lucht over
het glinsterende Amsterdam-Rijnkanaal als
ik naar een geluidsstudio in Utrecht rijd. Het
is september, een van de laatste mooie dagen van
het jaar. Hier ontmoet ik muzikant en componist
Blaudzun op de stoep: zwart shirt, zwarte smalle
broek, gezicht omlijst door het kenmerkende
asymmetrische kapsel en de zwarte baard, grote
ogen omrand door een enorm brilmontuur.
Hij vindt het enigszins ‘ongemakkelijk’ wat we
gaan doen: voor het eerst luisteren naar de muziek
die hij het afgelopen halfjaar componeerde voor
de serie gouaches Musik Ungeklärter Herkunft
(1996) van Sigmar Polke. ‘Jij bent de eerste die het
nu gaat horen’ zegt Blaudzun als we achter het
XXL-mengpaneel in de studio zitten. ‘En dit is ook
nog eens niet zoals het bedoeld is.’ De muziek is
gemaakt om gehoord te worden in een museumzaal met de kunstwerken van Polke erom heen.
Zowel het componeren als de uitvoering en de
presentatie zijn voor de popmuzikant een nieuwe
ervaring waar hij graag over vertelt.

T

he ships sail under a high sky over the
glittering Amsterdam-Rhine Canal as
I drive to a sound studio in Utrecht. It
is September, one of the last beautiful days of
the year. Here I meet musician and composer
Blaudzun on the sidewalk: black shirt, black slim
trousers, his face framed by the characteristic
asymmetrical hairstyle and the black beard, big
eyes behind a huge pair of glasses.
He is somewhat ‘uncomfortable’ with what we
are about to do: for the first time, we are going to
listen to the music he has composed over the past
six months for Sigmar Polke’s series of gouaches
Musik Ungeklärter Herkunft (1996). ‘You’re going
to be the first to hear it now,’ says Blaudzun when
we’re sitting behind the XXL mixer in the studio.
‘And this isn’t the way you’re supposed to listen to
it.’ The music is meant to be heard in a museum
gallery, surrounded by Polke’s works of art. For
the pop musician, this way of composing and
performing and also the presentation are new

experiences he likes to talk about.
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muziek te maken bij Polkes werk. Wat maakte dat
je daar ‘ja’ op zei?
Blaudzun: ‘Ik had net een groot project [het
album-drieluik Jupiter, zie kader] afgesloten en ik
dacht: in 2019 zou er wel ruimte zijn om te werken
aan een soundtrack . Dan denk je natuurlijk aan
muziek voor een film of een serie. Maar toen kwam
deze vraag: muziek bij stilstaand beeld. Dat
prikkelde me, ik vond de werken die ik zag mooi en
de titel sprak ook meteen tot de verbeelding:
‘muziek van onbekende herkomst, uit onbekende
bron’. Superboeiend, geheimzinnig.’
Sigmar Polke leeft niet meer, je kon hem niets
vragen. Hoe pakte je deze opdracht aan?
‘Je weet eigenlijk nooit waar Polke naar op zoek
is. Soms is zijn werk satirisch, soms is het poëtisch.
Vaak is het best conceptueel. En dan zijn er ook
die titels, die heel mooi zijn maar niet per se iets
verduidelijken. Het kunnen quotes uit een
tv-programma zijn, krantenkoppen, zinnen die hij
op straat hoorde. Zelf werk ik heel erg intuïtief en
ik wist meteen: ik ga dit werk niet uitleggen, niet
verklaren. Maar als het dialoog kan zijn tussen mij
en het werk van Polke, dan wil ik wel.’
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The Cobra Museum asked you to make music
to go with Polke’s work. What made you say
‘yes’ to that request?

Blaudzun: ‘I had just finished a big project [the album-triptych Jupiter, see box] and I
thought: there will be some room to work on a
soundtrack in 2019. Of course I thought it would
be music for a film or a series. But then the question turned out to be: music to accompany still
images. That intrigued me, I liked the works I
saw and the title immediately appealed to the
imagination: ‘music of unknown origin, from an
unknown source’. Super fascinating, mysterious.’

Blaudzun (alias Johannes
Sigmond, in 1974 geboren
in Arnhem) is sinds het
verschijnen van zijn (titelloze)
debuutalbum in 2008 niet
meer weg te denken uit de
Nederlandse popmuziek. Hij
groeide op in een muzikale
omgeving, de Pinkstergemeente. Blaudzun is een
veelzijdige singer-songwriter,
muzikant, componist en
zelfverklaard wielrenfanaat
– hij maakte een

documentaire over wielrennen en schreef de titelsong
voor de film ‘Ventoux’ (2015).
Kenmerkend voor zijn muziek
zijn de brede orkestratie,
beeldende en poëtische
teksten en Blaudzuns hoge,
wendbare stem. Zijn meest
recente album is ‘Jupiter’,
een ambitieus drieluik
(Jupiter I, Jupiter II en _UP_)
dat in 2016 – 2018 verscheen.
Blaudzun is een veelgevraagde podium-act in

Nederland, België en
Duitsland. Eén keer eerder
componeerde hij bij
beeldende kunst: bij een van
zijn favoriete schilderijen,
Korenveld met maaier van
Vincent van Gogh. Voor Musik
ungeklärter Herkunft van
Sigmar Polke maakte hij
negen nieuwe composities.
De productie en opnames
vonden plaats in Utrecht,
Amersfoort, New York, Keulen
en Osnabrück.

Blaudzun (a.k.a. Johannes
Sigmond, born in Arnhem
in 1974) has been an
integral part of Dutch pop
music since the release of
his (untitled) debut album
in 2008. He grew up in a
musical environment, the
Pentecostal Church.
Blaudzun is a versatile
singer-songwriter,
musician, composer and
self-proclaimed cycling
fanatic – he made a
documentary about

cycling and wrote the title
song for the film ‘Ventoux’
(2015). His music is
characterised by broad
orchestration, visual and
poetic texts and
Blaudzun’s high, agile
voice. His most recent
album is ‘Jupiter’, an
ambitious triptych (Jupiter
I, Jupiter II and _UP_) that
was released in 2016
- 2018. Blaudzun is a
popular stage act in the
Netherlands, Belgium and

in Germany. He had
composed music for a
visual artwork once
before: one of his
favourite paintings,
Wheatfield with a Reaper
by Vincent van Gogh.
Blaudzun made nine new
compositions for Musik
ungeklärter Herkunft by
Sigmar Polke. The
production and recording
took place in Utrecht,
Amersfoort, New York,
Cologne and Osnabrück.

Sigmar Polke is no longer alive; you couldn’t
ask him anything. How did you approach this
project?

De liefde voor beeldende kunst zit er al heel lang
in bij Blaudzun. Als hij reist, probeert hij altijd een
museum in de buurt te bezoeken en schilderkunst
heeft dan zijn voorkeur. Hij heeft een paar
favoriete musea waar hij regelmatig heengaat om
“oude vrienden” te bezoeken, zoals een Van Gogh
in het Kröller-Müller of een aantal Miró’s die hij
graag in Barcelona wil terugzien. Voor deze serie
van Sigmar Polke reisde hij af naar een expositie
in Zagreb om de werken - ondanks het uitstekende
boekwerk dat er over bestaat – in het echt te zien
en een definitieve keuze te maken.
Blaudzun: ‘Op een plaatje of in het echt, dat is
een wereld van verschil. Bijvoorbeeld: ik had
gouache nummer 28 niet uitgekozen, ondanks de
mooie, vreemde titel die spreekt over ‘vogels die
zich beklagen over de maanopkomst’. Maar er
resoneerde nog niets bij het beeld, totdat ik er
voor stond. Als je er vóór staat…de textuur van dat
werk is heel bijzonder. Er zit een vreemde zilver
laag overheen, waardoor je als het ware de maan
uit die titel ziet reflecteren.’

‘You never really know what Polke was looking
for. Sometimes his work is satirical; sometimes
it is poetic. Often it is quite conceptual. And then
there are those titles, which are very beautiful but
do not necessarily clarify anything. They might be
quotes from a TV show, headlines, sentences he
heard on the street. I work very intuitively myself
and I knew immediately: I am not going to explain
this work, I won’t clarify it. But if it can be a dialogue between me and Polke’s work, then I’m in.’
Blaudzun has long had a love for the visual
arts. When he travels, he always tries to visit a
museum in the area, preferably one with paintings. He has a few favourite museums that he
regularly visits to see “old friends”, such as a Van
Gogh in the Kröller-Müller or a few Miró’s that he
likes to see regularly in Barcelona. For this series
by Sigmar Polke he travelled to an exhibition in
Zagreb to see the works in real life and to make a
final selection, despite the excellent book there is
about them.
Blaudzun: ‘In a picture or in real life, there
is a world of difference. For example: I hadn’t
chosen gouache number 28, despite the beautiful,
strange title that speaks of ‘birds complaining
about the moonrise’. But nothing resonated with
the image, that is, until I was standing right in
front of it. When you are face-to-face with the
real thing... the texture of that work is very special. There is a strange silver layer over it, so that
you can somehow see the reflection of the moon
in that title.’

Kun je uitleggen hoe dat werkt, jouw ‘dialoog’
met Polke? Je hebt het over ‘resoneren’, wat

Can you explain how that works, your
‘dialogue’ with Polke? You are talking about
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 Je kreeg de vraag van het Cobra Museum om
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 bedoel je daarmee?

‘Als ik een beeld zie, hoor ik vaak
al iets. Soms een melodie, soms
meer sound , een klank. Vroeger
belde ik wel eens naar huis om het in
te zingen op mijn eigen voicemail
– nu registreer ik dat natuurlijk op de
telefoon. Het wil niet zeggen dat de
muziek zo wordt, maar ik let op de
klank die er voor mij direct uit een
beeld komt.’
Om duidelijk te maken hoe dat
vervolgens muziek wordt, laat hij het eerste
nummer van de cyclus van negen composities
horen. ‘Die maakte ik bij het werk dat de titel geeft
aan de expositie, nummer 39: Musik ungeklärter
Herkunft: Türen verstopfen und den Raum nicht
betreten.’
Hij laat een detail zien van het abstracte werk
waarop een geelbruine vorm kronkelt boven een
helderblauwe ondergrond. ‘Aan de ene kant is er
die titel, heel geheimzinnig: het gaat over muziek
uit onbekende bron en over een ruimte die dicht is,
die je niet mag betreden.
Aan de andere kant is er het beeld, waar een
18

‘resonating’, what do you mean
by that?

‘When I see an image, I often hear
something. Sometimes a melody,
sometimes it is more of a sound.
I used to call home sometimes to
sing it to my own voicemail – now,
of course, I record it on the phone.
This doesn’t mean that the music
will be like this, but I pay attention
to the sound that comes straight out
of an image for me.’
To explain how this becomes music, he plays
the first song of the cycle of nine compositions.
‘I made it for the work that gives the title to
the exhibition, number 39: Musik ungeklärter
Herkunft: Türen verstopfen und den Raum nicht
betreten.’
He shows a detail of the abstract work on which
a yellowish-brown form coils above a bright
blue background. ‘On the one hand there is that
title, very mysterious: it is about music from an
unknown source and about a space that is closed,
that you are not allowed to enter.
On the other hand there is the image, with

gedetailleerde vorm met veel arabesken op de
voorgrond staat, een rare gemberwortel met
uitlopers. Ik heb die grillige vorm als geluid van
een soort vonkjes opgevat, als elektronische
storingen. Daaronder zie ik een structuur alsof je
vanuit een vliegtuig bovenop bergtoppen kijkt. Dat
staat voor het tegenovergestelde: grootsheid,
afstand, weidsheid. In de muziek heb ik daar
uiteindelijk strijkers voor gebruikt.
Het beklemmende van die “dichte ruimte” uit de
titel zit heel erg in de mix en in het vervreemdende
effect op de stem. Het weidse, alsof deuren en
ramen opengaan, komt later in het stuk. Dan gaat
het tempo ook omlaag – een tempoverschil dat ik
in een normaal nummer nooit zou maken.
Uiteindelijk wordt de compositie een soort
vlecht van beeld, klank en tekst, waarvan je niet
meer zo goed weet waar het is begonnen.’

a detailed shape with lots of arabesques in the
foreground, a strange ginger root with sprouts. I
interpreted that whimsical shape as the sound of
a kind of spark, as electronic distortions. Beneath
that I see a structure as if you are looking at
mountaintops from an airplane. That stands for
the opposite: magnificence, distance, vastness. In
the music I eventually used strings for that.
The oppressive aspect of that “closed space”
in the title is very much in the mix and in the
alienating effect on the voice. The expansiveness,
as if doors and windows are opening, comes later
in the piece. Then the tempo slows down as well
– a difference in tempo that I would never use in
a normal song.
In the end, the composition becomes a kind of
a braid of image, sound and text, of which you
can no longer really tell where it started.’

We luisteren in de studio naar verschillende
nummers met de afbeeldingen bij de hand. Hoewel
er in klank herkenbare motieven zijn (zo duikt er
een herhalend loopje omlaag in allerlei varianten
en instrumenten) is de sfeer heel afwisselend. Er is
Engelstalige zang maar ook Duitse. Soms vult een
minimalistische sound de ruimte, neergezet door
blazers, dan een bedachtzame piano. Gevolgd
door elektronisch voortjagende beat , die doet
denken aan grote steden en aan havens waar
‘s nachts doorgewerkt wordt.

We listen to different songs in the studio with
the images close at hand. Although there are
recognisable motifs in the sound (such as a
repetitive downward run that comes back in all
kinds of variations and instruments), the vibe
varies a great deal. The vocals are in English but
also in German. Sometimes a minimalist sound
fills the room, played by wind instruments, then
a contemplative piano. Followed by an electronic,
driving beat, reminiscent of large cities and
docks, people working the nightshift.

Voor mij klinkt het af en toe heel Duits. Zocht je
naar die klank?
‘Het is goed dat je dat hoort. Polke is natuurlijk
een Oost-Duitser die naar het Westen ging [de
familie Polke emigreerde in 1954 vanuit de
toenmalige DDR naar West-Berlijn, red.] en in zijn
werk, dat hij “kapitalistisch realisme” noemde,
gaat het daar ook over. Dat is echter zíjn geschiedenis. Voor mij is Duitsland ook iets anders: de
bakermat van de elektronische muziek. De
synthesizers die ik heb gebruikt, komen uit die tijd
van de z.g. Krautrock – dat is óók de tijd van Polke.
Het is Duits, maar niet per se grimmig of duister.
Net als de kleur zwart die Polke veel gebruikt en
die ook in verschillende titels terugkeert, zoals
hier: Schwarz mit guten Erinnerungen (‘Zwart met
goede herinneringen’). Dat begrijp ik meteen, want
zwart staat bij mij ook altijd voor iets goeds. Ik
draag sinds mijn achttiende al zwarte kleding en
het heeft voor mij iets troostends. Zwart absorbeert natuurlijk alles, in zwart zit het hele verhaal:

To me, it sounds very German at times. Was
that the sound you were aiming for?
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Sigmar Polke
Musik
ungeklärter
Herkunft:
Türen
verstopfen
und den
Raum nicht
betreten.
1996

‘It’s good that you hear that. Polke was, of
course, an East German who went to the West
[the Polke family emigrated in 1954 from the then
GDR to West Berlin, ed.] and his work, which he
called “capitalist realism”, is also about that. But
that is his history. To me, Germany is also something else: the cradle of electronic music. The
synthesizers I used are from the time of the socalled Krautrock – that too is the time of Polke.
It is German, but not necessarily grim or dark.
Just like the colour black that Polke used a lot
and that is also used in several titles, like this
one: Schwarz mit guten Erinnerungen (‘Black
with good memories’). I get that immediately,
because black always represents something good
to me too. I’ve been wearing black clothes since I
was 18 and there is something comforting about
that. Black of course absorbs everything, black
has it all: both sadness and hope and happiness. 
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De Duitse schilder Sigmar Polke
(1941-2010) werd in de jaren
zestig bekend als het Duitse
antwoord op Pop Art. Lyrische
schilderkunst en populaire
beeldcultuur gingen samen in
wat hij ‘kapitalistisch realisme’
noemde. Hij bleef zich
gedurende zijn hele loopbaan,
die ruim veertig jaar omspant,
op geheel eigen wijze ontwikkelen en behoort met o.a.
Gerhard Richter tot de
beeldbepalende Duitse

 zowel het verdriet als hoop en geluk.’
kunstenaars van de twintigste
eeuw. In 1995 werd Polke
uitgenodigd een serie
schilderijen te maken voor
het Institut für Auslandsbeziehungen. Na een eerste
treffen met de kunstenaar lukte
het directeur Götz Adriani
wekenlang niet meer Polke te
pakken te krijgen. Toen hij
uiteindelijk in december 1995 in
Polkes atelier in Keulen op
bezoek kon gaan, bleek dat de
destijds 64-jarige kunstenaar

intussen als een razende aan de
slag was geweest. Uit een
‘fascinerende overvloedigheid’,
aldus de verraste opdrachtgever, werd gezamenlijk een serie
van 40 stukken gekozen. Dat
was de ‘Muziek van onbekende
oorsprong’: Musik ungeklärter
Herkunft (1996). De serie
gouaches reist sindsdien de
wereld over en is nu voor het
eerst te zien met een speciaal
gecomponeerde muzikale score
van Blaudzun.
Sigmar Polke,
Seit Mitte der sechziger Jahre
hätten sie rund 30 milliarden
Mark kassiert. Viel mehr als
‘innovative Prototypen und
Einzelsysteme’ seien aber nicht
entstanden, 1996

Links Left

The German painter Sigmar
Polke (1941-2010) became
known in the 1960s as the
German answer to Pop Art.
Lyrical painting and
popular visual culture
went hand in hand in
what he called ‘capitalist
realism’. Throughout his
career, which spans more
than forty years, he
continued to develop in
his own unique way and,
together with Gerhard
Richter and some others,
he is one of the most iconic
German artists of the 20th
century. In 1995, Polke was
invited to make a series of
paintings for the Institut
für Auslandsbeziehungen.
After an initial meeting
with the artist, director

20

Götz Adriani was unable to
get hold of Polke for weeks.
When he was finally able to
visit Polke’s studio in
Cologne in December 1995,
it turned out that the then
64-year-old artist had been
working like crazy all that
time. From a ‘fascinating
abundance’, according
to the surprised client,
the selected a series of
40 pieces together. That
was the ‘Music of unknown
origin’: Musik ungeklärter
Herkunft (1996). The series
of gouaches has travelled
the world ever since and is
now on show for the first
time with a specially
composed musical score
by Blaudzun.

Boven Top

Schwarz mit guten
Erinnerungen , 1996
Viel Luft und noch mehr
Licht sind die größten
Wanzenfeide, 1996

Ik zie veel versnelling en vertraging in beeld en
tegenstellingen als open en gesloten. Die horen in
mijn optiek bij elkaar. Met grootse natuur, de
bergen en de oceaan, ervaar ik dat bijvoorbeeld
ook: hoe ruiger en onstuimiger het is, hoe rustiger
ik word.’

Het is echt een wisselwerking tussen jou en Polke
geworden. Een deel van de instrumenten en zang
doe je zelf, maar niet alles. Hoe werkte die
persoonlijke benadering voor de andere
muzikanten?
‘Er zijn natuurlijk studiomuzikanten die gewoon
hun partij inspelen. Maar in Osnabrück heb ik
gewerkt met Katharina Thomsen, zij speelt
basklarinet en bariton saxofoon. Ze is Duitse en
kent het werk van Polke heel goed en ze is heel
gevoelig voor sfeer en kleuren. Dus we hebben
grote prints van het werk in de studio op de grond
om haar heen gehangen en gelegd, daar keek ze
naar tijdens het spelen, ze liet zich echt
beïnvloeden.’
‘Soms botste het wel eens. Ergens wilde ik
alleen de noise van de kleppen van het instrument,
terwijl ze zelf daar juist heel veel wilde spelen. Tja,
uiteindelijk maak ik de compositie.’
Wat hoop je dat de luisteraar meemaakt?
‘Ik ben gewend om muziek te maken die op
zichzelf staat en dit staat juist níet op zichzelf. In
de museumzaal wordt de muziek met een 9.1
surround system gespeeld. Dat betekent dat het
geluid heel specifiek uit verschillende richtingen
kan komen. Het zal je naar het werk toe “trekken”
waar ik die compositie bij gemaakt heb. Maar ik
verwacht niet dat mensen daar dan blijven staan.
Ik houd van terloopsheid als ik in een museum
kom. Vergelijk het met een feest waar je binnenkomt: daar kijk je eerst rond, je ziet wat gezichten
en op een gegeven moment maak je een keuze
met wie je gaat praten. Soms vóel je dat iemand
naar je kijkt, bijna onbewust, en zo kunnen we het
perspectief van de audio ook keren. Je bent dan
geneigd om je om te draaien en erheen te gaan,
maar het hoeft niet.
Er zit veel vrijheid in dit project, ik ben als
componist en muzikant echt gedwongen buiten
mijn eigen paadjes te lopen. Soms voelde ik me
meer een tuinman, die vooral de ruimte moet
maken zodat planten, in dit geval de klanken, het
werk kunnen doen.’ 

I see a lot of acceleration and deceleration in the
images, and contradictions like open and closed.
In my view, these belong together. With majestic nature, the mountains and the ocean, for
example, I also experience that: the rougher and
wilder it is, the calmer I become.’
It has really become an interaction between
you and Polke. You do some of the instruments and vocals yourself, but not everything. How did this personal approach work
for the other musicians?

‘There are, of course, studio musicians who
just play their part. But in Osnabrück I worked
with Katharina Thomsen, she plays bass clarinet
and baritone saxophone. She is German and
knows the work of Polke very well, and she is
very sensitive to ambiance and colours. So we
hung big prints of the works on the walls of the
studio and laid them on the floor around her, and
she looked at them while playing, she really let
herself be influenced.’
‘Sometimes we clashed. At some point I only
wanted the noise of the valves of the instrument,
while she wanted to play a lot there herself. Ah
well, ultimately, I am the one who is making the
composition.’
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Sigmar Polke

What experience do you hope the listener will
have?

‘I am used to making music that stands on
its own and this is the opposite. In the museum
gallery, the music is played with a 9.1 surround
system. This means that the sound can come
very specifically from different directions. It will
“draw” you to the work I made that composition
for. But I don’t expect people to stay there.
I like things to be casual when I’m in a
museum. Compare it to when you get to a party:
first you look around, you see some faces and at
a certain point you choose whom you are going
to talk to. Sometimes you just feel that someone
is watching you, almost unconsciously, and in
the same way, we can reverse the perspective of
the audio. You are inclined to turn around and go
there, but you don’t have to.
There was a lot of freedom in this project; as
a composer and musician I was really forced to
venture off my own beaten track. Sometimes I
felt more like a gardener, who mostly has to create the space for plants, in this case the sounds,
to do their thing.’ 
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or many Cobra artists music played an
important role. For Karel Appel, for
example, jazz was an important source
of inspiration. ‘When I work, I must also have
noise around me, jazz, screaming. I always have
a record playing, from Jimmy Rushing or from
Count Basie.’ In 1961 he locked himself in a sound
studio for days with a sound engineer. Appel
played various instruments and then edited the
recordings electronically. The songs composed
by Appel were released on an LP with the title
Musique Barbare (1963). In
the 1960s, Cobra member
Asger Jorn invited artist
Jean Dubuffet to improvise music together. Both
had enjoyed some musical
education, but they deliberately opted for instruments with which they had
no experience whatsoever.
Their only objective was
the musical experiment.
Music also played a central
role in the life of Eugène
Brands. In it he found the
essence of what it means to be human. He gave
lectures and organised musical get-togethers,
among others for his colleagues from the Dutch
Experimental Group. From 1950 onwards, he
regularly organised music evenings at Le Canard
on the Spuistraat in Amsterdam. Together with
a musicologist, he furthermore published the
book De muziek van de mens, Een verkenningstocht door de wereld van de etnische muziek
(The Music of Man, An Exploration of the World
of Ethnic Music, 1959). Constant also had a deep
love of music. As a child he played the violin,
guitar and later also cymbal. Over the years
Constant collected a large number of special
musical instruments, some of which he got from
the Gemeentemuseum Den Haag in exchange for
his artworks.

Te zien On display 14.12.2019 – 5.4.2020
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‘Ik las een boek over
Amsterdam en was
meteen verkocht.’
foto photo Matthijs Immink

V

oor veel Cobra-kunstenaars speelde
muziek een belangrijke rol. Voor Karel
Appel, bijvoorbeeld, was jazz een
belangrijke inspiratiebron. ‘Als ik werk moet ik
ook lawaai hebben, jazz, geschreeuw. Ik heb
altijd platen draaien van Jimmy Rushing of van
Count Basie,’ In 1961 sloot hij zich samen met
een geluidstechnicus dagenlang op in een
geluidsstudio. Appel bespeelde verschillende
instrumenten en bewerkte de opnames vervolgens elektronisch. De door Appel gecomponeerde nummers werden
uitgebracht op LP met de
titel Musique Barbare
(1963). Cobra-lid Asger Jorn
nodigde in de jaren zestig
kunstenaar Jean Dubuffet
uit om samen muziek te
improviseren. Beiden
hadden enige muzikale
opvoeding genoten, maar
kozen bewust voor instrumenten waarmee ze geen
ervaring hadden. Hun doel
was enkel het muzikale
experiment. Muziek speelde
ook een centrale rol in het leven van Eugène
Brands. Hierin vond hij de essentie van ons
mens-zijn. Hij gaf lezingen en muzikale bijeenkomsten, onder andere voor de Experimentele
Groep in Holland. Vanaf 1950 organiseerde hij
muziekavonden bij Le Canard aan de Spuistraat
in Amsterdam. Daarnaast publiceerde hij samen
met een musicoloog het boekje De muziek van
de mens, Een verkenningstocht door de wereld
van de etnische muziek (1959). Ook Constant
onderhield een diepe band met muziek. Als kind
speelde hij viool, gitaar
en op latere leeftijd ook cimbaal. In de loop
der jaren verzamelde Constant een groot aantal
bijzondere muziekinstrumenten, die hij in
sommige gevallen kreeg van het Gemeentemuseum Den Haag in ruil voor zijn kunst.

‘I read a book about
Amsterdam and was
immediately hooked.’
Renata Alvarez
Ontwerper Designer

Hoe ben je in Nederland terecht gekomen?
‘Ik kom uit Brazilië en ik heb daar reclame en
architectuur gestudeerd. Ik werkte voor reclamebureaus als grafisch ontwerper maar ik wilde
graag naar Europa om een post-graduation te
volgen. Ik las een boek over Amsterdam en was
meteen verkocht. Ik vond de grachten, de huisjes,
de boten en bloemen zo mooi dat ik besloot om in
Nederland te gaan studeren.
Na de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunst in Den Haag en het Sandberg Instituut, de
tweede fase van de Rietveld Academie, ben ik in
Nederland gebleven om te werken.’
Wat doe je als ontwerper in een museum?
‘Ik ben bezig met het vormgeven van alle
tentoonstellingen en de campagnes. Ik ontwerp
het tentoonstellingsverhaal en maak een grafische
laag die de inhoud versterkt en de bezoeker helpt
om de context te begrijpen en de beleving
optimaal te ervaren. Daarnaast maak ik posters,
uitnodigingen, catalogi, boeken en animaties.’
Helpt de kunst jou als inspiratiebron?
‘Ja, natuurlijk. Bij elk nieuw project verdiep ik mij
eerst in de inhoud, geschiedenis, kunstwerken en
beweging. Dat geeft mij veel inspiratie en een
goede basis om grafisch de juiste taal te vinden.’
Waar kijk je naar uit?
‘De komende periode biedt veel inspiratie met
tentoonstellingen zoals ‘Polke v/s Blaudzun’ en
‘This is Surrealism!’. Daarnaast ben ik bezig met
de ontwikkeling van de nieuwe identiteit van het
Cobra Museum. Het zijn allemaal projecten waar
ik naar uit kijk.’

WIE DOET WAT WHO DOES WHAT

PRESENTATIE PRESENTATION

Cobra en muziek
Cobra and music

What brought you to the Netherlands?

‘I am from Brazil, and I studied advertising
and architecture there. I worked for advertising
agencies as a graphic designer but I wanted to go
to Europe to do a post-graduation. I read a book
about Amsterdam and was immediately hooked.
I loved the canals, the houses, the boats and the
flowers so much that I decided to study in the
Netherlands.
After the Royal Academy of Art in The
Hague and the Sandberg Institute, the second
phase of the Rietveld Academy, I stayed in the
Netherlands to work.’
What does a designer do in a museum?

‘I make designs for all exhibitions and the
campaigns. I design the 3D exhibition story in
the galleries, and create a graphic layer that
reinforces the content and helps the visitor to
understand the context and to have an optimal
experience. I also make posters, invitations, catalogues, books and animations.’
Does art help you as a source of inspiration?

‘Yes, of course it does. For each new project,
I first study the content, history, artworks and
art movement. That gives me a lot of inspiration
and a good basis for finding the right graphic
language.’
What do you look forward to?

‘The coming period should be very inspiring
with exhibitions like ‘Polke v/s Blaudzun’ and
‘This is Surrealism!’. I am also working on the
development of the new identity of the Cobra
Museum. These are all projects I look forward to.’
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Omring uw gasten met kunst
Surround your guests with art
Bij ons bevindt uw evenement, congres
of bedrijfsfeest zich midden tussen de
kunstwerken. De museumzalen zijn
open en licht en lenen zich perfect voor
een receptie, lezing of een feest. U kunt
ruimtes apart huren zoals de
Boardroom, de Voordrachtzaal of één
van de museumzalen. Uiteraard is het
museum ook in zijn geheel, als één
grote eventlocatie beschikbaar.
Al sinds jaar en dag zijn wij ‘het
museum dat kookt’. Er is een eigen
keuken en een fantastische chef-kok
die gerechten van hoge culinaire
standaard serveert. Of u nu met een
klein gezelschap komt dineren of een
groot walking diner aan uw gasten wilt
aanbieden, bij ons is het mogelijk. Met
een workshop, rondleiding of lezing
kunnen we een inhoudelijke toevoeging
aan uw programma geven.
Meer weten? Bezoek onze website of
kom gerust langs en bespreek uw
wensen met ons.
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With us, you can have your event,
congress or office party right between
the works of art. The museum galleries are open and bright, and are
perfect for a reception, lecture or
party. You can rent rooms separately,
such as the Boardroom, the Lecture
Room or one of the museum galleries. Naturally, the museum is also
available in its entirety as one large
event venue.
For years we have been ‘the cooking museum’. We have our own
kitchen and a fantastic chef who
serves dishes of the highest culinary standard. Whether you wish to
dine with a small group or want to
host a large walking dinner, we can
arrange it for you. We can make your
programme even more special with
a workshop, gallery tour or lecture.
Would you like to know more? Please
visit our website or feel free to come
by and discuss your wishes with us.

Erik van Laar, partner of Broad
Horizon, hosted the Cobra Museum
for the launch of the ‘Broad Horizon’
brand. Broad Horizon helps organisations transform their business,
operational and technological systems
and models into the digital age.
In practice, this means that Broad
Horizon is a strategic partner that
offers full-service all-in-one solutions.

Organiseren jullie vaker grote
evenementen?
‘Wij organiseren met grote regelmaat
events, van kleine Round Tables tot grote
evenementen van wel 500 personen voor
allerlei verschillende doelgroepen.’

Do you often organise large
events?

Tijdens het event in het
museum hebben we onze
klanten en ‘prospects’
kunnen inspireren

During the event in
the museum, we were
able to inspire our
clients and prospects

Waarom hebben jullie voor het Cobra
Museum gekozen?

foto photo Matthijs
Immink, Peter Tijhuis

EVENEMENTEN EVENTS

Rent-a-museum

Erik van Laar, partner van Broad Horizon,
trad als gastheer op in het Cobra Museum
voor de première van het merk ‘Broad
Horizon’. Broad Horizon helpt organisaties
hun bedrijfs-, operationele en technologische systemen en modellen te
transformeren naar het digitale tijdperk.
Dit betekent in de praktijk dat Broad
Horizon een strategische partner is, die
full service totaaloplossingen biedt.

‘We organise events on a regular
basis, from small Round Tables to
large events with up to 500 people for
all kinds of different target groups.’

Why did you choose the Cobra
Museum?

‘Wij maken graag gebruik van locaties
die meer omvatten dan alleen een
eventlocatie. De transformaties waar
onze klanten in zitten, betekenen vaak
een geheel nieuwe kijk op bestaande
businessmodellen. We helpen hen graag
bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, kansen en oplossingen. Dan is zo’n
inspirerende omgeving, waarin kunstenaars ook zochten naar nieuwe grenzen
en mogelijkheden, de perfecte plek om dit
te presenteren. Verder, niet onbelangrijk,
is het museum gemakkelijk te bereiken en
is parkeren geen enkel probleem.’

‘We like to use locations that are more
than just event locations. The transformations that our customers are
going through often mean a whole
new perspective on existing business
models. We like to help them discover
new possibilities, opportunities and
solutions. Then, such an inspiring
environment, in which artists also
sought out new boundaries and
possibilities, is the perfect place to
present it. Also, not unimportantly,
the museum is easy to reach and
parking is no problem at all.’

Hoe is het evenement bevallen?
‘De samenwerking met het Cobra Museum
was goed. Zij denken proactief mee en
hebben een groot netwerk van bedrijven
die zij in kunnen schakelen voor techniek,
catering enz.’

What did you think of the event?

Meer informatie over evenementen:
Denise van der Schaft 020 5475051

More information on events:
Denise van der Schaft 020 5475051

‘The collaboration with the Cobra
Museum went well. They think proactively and have a large network of
companies that they can call upon for
technology, catering, et cetera.’
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AMSTELVEEN AMSTELVEEN

Esthetiek hoog
in het vaandel
Aesthetics of
paramount importance
Interview met

Interview with

Marieke Uildriks
directeur van Museum Jan van der Togt

director of Museum Jan van der Togt
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The Cobra Museum has recently
changed its artistic policy, and so
has Museum Jan van der Togt.

‘Even more so than before, Museum
Jan van der Togt will be on top of
things that are happening NOW. We
focus on accessible contemporary art
and also have a preference for glass
art.
Traditionally, the museum’s
exhibitions have showcased a broad
range of disciplines: from painting
to sculpture, from photography to
fashion. Glass art takes centre stage
at least twice a year. After all, the
permanent collection consists largely
of glass objects; all important glass
artists are represented in our collection, both from the Netherlands and
abroad.
We currently have a wonderful collaboration with the glass department
of the Gerrit Rietveld Academy.
We will present a beautiful combination this autumn. Tjalf Sparnaay’s
Delicious Paintings can be seen
from mid-October. Photorealistic
paintings with everyday subjects,
but hugely blown up. For example, a
fried egg that seems to hover above a
gold leaf background.Besides this we
show a refined presentation of several
glass artists from our own collection

foto photo Matthijs Immink

Niet alleen het Cobra Museum heeft
onlangs haar artistieke beleid aangepast, dat geldt ook voor Museum Jan
van der Togt.
‘Museum Jan van der Togt wordt nog
meer een museum van NU. We leggen
de focus op toegankelijke hedendaagse
kunst en hebben daarnaast een
voorliefde voor glaskunst.
Van oudsher kent het museum een
breed palet aan disciplines als het
aankomt op tentoonstellingen: van
schilderkunst tot beeldhouwkunst, van
fotografie tot mode. Zeker twee keer
per jaar staat glaskunst centraal. De
vaste collectie bestaat namelijk voor
een groot deel uit glasobjecten waarin
alle belangrijke glaskunstenaars
vertegenwoordigd zijn binnen
Nederland en daarbuiten.
Op dit moment hebben we een
prachtige samenwerking met de
glasafdeling van de Gerrit Rietveld
Academie.
Vanaf half oktober zijn de Delicious
Paintings van Tjalf Sparnaay te zien.
Fotorealistische schilderijen met
alledaagse onderwerpen maar dan
groots opgeblazen. Bijvoorbeeld een
spiegelei dat los lijkt te komen van een
bladgouden achtergrond. Daarnaast
tonen we een verfijnde presentatie van
enkele glaskunstenaars uit onze eigen

Marieke Uildriks
naast het werk
Elevation (1994)
van glaskunstenaar
Bert van Loo
Marieke Uildriks
alongside the work
Elevation (1994)
by glass artist
Bert van Loo

collectie om de diverse stijlen en
technische beheersing voor het
voetlicht te brengen

Amstelveen ziet zichzelf graag als een
stad met een sterk cultuuraanbod. Hoe
zou je Museum Jan van der Togt
daarbinnen willen positioneren?
‘Het Museum is er voor alle inwoners
van Amstelveen en alle gasten van de
stad. Het is een laagdrempelig museum
waar esthetiek hoog in het vaandel
staat. We gunnen het iedereen even een
uurtje kunst te snuiven, te genieten en
geïnspireerd te raken. We krijgen met
grote regelmaat de reactie dat mensen
verrast zijn door ons museum. Door de
sfeer en het warme, persoonlijke
welkom van onze vrijwilligers. Door de
ruime, lichte zalen, die je niet verwacht
als je voor de gevel staat, gevuld met
kunst die aanspreekt.
Museum Jan van der Togt huurt een
monument in het oude dorp voor

Museum
Jan van der
Togt wordt
nog meer
een museum
van NU.

Even more
so than
before,
Museum
Jan van
der Togt
will be on
top of things
that are
happening
NOW.

to highlight the various styles and
technical mastery
Amstelveen likes to see itself as a
city with lots of culture on offer.
How would you like to position
Museum Jan van der Togt in this
respect?

The Museum is for every inhabitant
of Amstelveen and all the city’s guests.
It is an accessible museum where aesthetics are of paramount importance.
We welcome everyone to come in for an
hour or so to enjoy art and be inspired.
People frequently tell us how surprised
they are by our museum. Because of
the ambiance and the warm, personal
welcome of our volunteers. Because
of the unexpectedly spacious, light
rooms, filled with attractive art.
Museum Jan van der Togt rents an
educational building. Can you tell
us about it?

The museum is located in the
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vertellen?
Het museum is gelegen aan de
Dorpsstraat in Amstelveen. Aan die
straat ligt ook een oud schoolgebouwtje. Wij verzorgen daar kinderworkshops
en ontvangen er schoolklassen. Maar
het pand en de voorzieningen zijn sterk
verouderd, het is vochtig en slecht
verwarmd. Met name in de winter
maken we er amper gebruik van.
Gelukkig heeft de gemeente de ambitie
om dit monumentale schoolgebouw op
korte termijn te renoveren en te
verduurzamen. Dit geeft ons de kans
om cultuureducatie naar een hoger
plan te tillen.
Een voorbeeld van samenwerking
tussen de twee Amstelveense musea is
de Amstelveen Triënnale die voorjaar
2020 voor de 8ste keer plaatsvindt.
De Triënnale is een samenwerking
tussen drie culturele instellingen in
Amstelveen: het Cobra Museum voor
Moderne Kunst, Platform C en het
Museum Jan van der Togt, waarbij
professionele kunstenaars in
Amstelveen een museaal podium wordt
geboden. Dit initiatief heeft een sterk
verbindende waarde van de instellingen
met het publiek, met kunstenaars en
met elkaar. Op deze tentoonstellingen
kan iedereen kennisnemen van wat er in
zijn eigen omgeving aan kunst wordt
gemaakt: een regionaal platform waar
bewoners, kunstliefhebbers en kunstenaars elkaar tegenkomen. 

Combinatieticket. Sinds dit
jaar hebben het Cobra
Museum en Museum Jan van
der Togt een combinatieticket.
U kunt met een mooie korting
beide musea bezoeken.
De tickets zijn verkrijgbaar aan
de kassa’s van beide musea.
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‘Wij hebben
een duidelijk doel
voor ogen’
‘We have
a clear objective’

Dorpsstraat. On that same street there
is also an old school building. We
host children’s workshops and receive
school classes there. But the building
and the facilities are very out-dated, it
is damp and poorly heated. Especially
in winter, we hardly use it. Fortunately,
the municipality has the ambition to
renovate and make this monumental
school building more energy-efficient
in the short term. This gives us the
opportunity to raise cultural education
to a higher level.

Ir. Dariush Oranghi

An example of cooperation between
the two museums in Amstelveen is
the Amstelveen Triennial, which
will take place for the 8th time in the
spring of 2020.

The Triennial is a collaboration
between three cultural institutions
in Amstelveen: the Cobra Museum
of Modern Art, Platform C and the
Museum Jan van der Togt, offering
professional artists from Amstelveen
a museum stage. This initiative is a
strong link between the institutions,
the public en the artists. At these
exhibitions, everyone can learn about
the art that is being created in their
own environment: a regional platform
where residents, art lovers and artists
meet each other 

Combination ticket. Since
this year, the Cobra Museum
and Museum Jan van der
Togt have a combination
ticket. With one ticket you
can visit both museums at
a nice discount. Tickets are
available at the cashiers of
both museums.

directeur MSolutions, nieuw bestuurslid
van de Cobra Business Club
director MSolutions, New board member
of the Cobra Business Club

Onze Our
Cobra Business Club
Members
Amstelstad
Accountants
& Adviseurs
Amson & Kolhoff
Notarissen
AM
Bouwbedrijf de
Heemraad
BPD
De Vos & Partners
Advocaten
De Groot Douma
Vosmeijer advocaten
Dura Vermeer
Handelsbanken
HermanDeGroot
Ingenieurs en
Vastgoedstrategen
KEIM
KLM
Londen & van Holland
MSolutions Real Estate
Maasdam
Projectinrichting
Rabobank Amstel
en Vecht
Trebbe
Unibail-Rodamco
Van Doorne
Van Poelgoest
BMW-Mini
Volvo Bangarage
Wepublic
Zorg en Zekerheid
ZwaanLenoirSchuring

Waarom bent u lid van de Cobra Business Club?
‘Ik ben een liefhebber van kunst en cultuur. Ik
geniet ervan om ernaar te kijken en draag kunst
en cultuur een warm hart toe. Lid worden van de
Cobra Business Club maakt dat concreet.’
Waarom specifiek bij het Cobra Museum?
‘In het bijzonder houd ik van Cobra Kunst en dan
specifiek van Karel Appel. Geweldig vind ik dat.
Maar dat niet alleen. Ik hou ook van kunstenaars
zoals Marc Chagall en de architectuur van Antoni
Gaudí. En niet te vergeten heeft ook de oude kunst
een zeer bijzonder plek bij mij vanwege mijn
Perzische achtergrond.’
Hoe zou u uw bedrijf typeren?
‘ Finding Solutions Together is het motto van
MSolutions Real Estate. Wij hebben een duidelijk
doel voor ogen: op een innovatie en vooruitstrevende manier projecten ontwikkelen voor
de particuliere en zakelijke markt. Wij zijn ervan
overtuigd dat je iets alleen naar een hoger plan
kunt tillen als je het samen doet. Potentiële
klanten worden daarom vroegtijdig bij de projecten betrokken. Het ontwikkelen en creëren van
nieuwe woon- en werkomgevingen betekent ook
de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.
Wij focussen ons daarbij op duurzaamheid in al
haar facetten. Niet alleen de technische basis is
van belang, onze projecten moeten natuurlijk ook
sociaaleconomisch geschikt zijn voor de
gebruikers.’ 

Why did you join the Cobra Business Club?

‘I am an art and culture enthusiast. I enjoy
looking at it and I hold art and culture dear.
Becoming a member of the Cobra Business Club
is a concrete way to do something with my love
of art.’

ONTMOET DE LEDEN MEET THE MEMBERS

 educatie. Kan je daar wat meer over

What was it that made you choose the Cobra
Museum specifically?

‘I really love Cobra Art and specifically Karel
Appel. I think his art is fantastic. But not only
Cobra. I also love artists such as Marc Chagall
and the architecture of Antoni Gaudí. And last
but not least, ancient art also has a very special
place in my heart, because of my Persian background.’
How would you describe your office?

‘Finding Solutions Together is the motto of
MSolutions Real Estate. We have a clear goal:
to develop projects for the private and business
markets in an innovative and progressive way. We
are convinced that you can only take something
to the next level if you do it together. Potential
clients are therefore involved in the projects at an
early stage. Developing and creating new living
and working environments also means taking
responsibility for the future. We focus on sustainability in all its facets. The technical basis is not
the only thing that is important; our projects
must of course also be socio-economically suitable for the users.’ 
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Het Cobra Museum magazine
verschijnt 3 keer per jaar bij de start
van een grote tentoonstelling. Het
wordt meegegeven aan bezoekers
en gedistribueerd via partners in
een oplage van 15.000 exemplaren.

Het Cobra Museum voor Moderne
Kunst bedankt:

Hoofdredactie: Eric Wie
Eindredactie: Marieke van Zuilichem
Redactionele bijdragen: Esther van
den Berg, Sacha Bronwasser,
Hilde de Bruijn, Elke Kuiper,
Stefan van Raay, Denise van der
Schaft, Julia Steenhuisen
Vertaling: Jean Tee
Foto’s: Matthijs Immink, Peter
Tijhuis, Isolde Woudstra
Grafische vormgeving:
Andrea Friedli
Druk: ZwaanLenoirSchuring
Cover: Blaudzun door Isolde
Woudstra ©2019 Isolde Woudstra

Tentoonstelling Intens Mexico:

AANWINST ADDITION

Asger Jorn
La Carne du Tendre

colofon

Tentoonstelling
Polke v/s Blaudzun:
Founders:

Wilt u meer informatie over
het Cobra Museum of het
Cobra Museum magazine, neem
dan contact op met de afdeling
Communicatie & Publiek
020 547 50 52

Woordzoeker

De speciale publicatie met LP van
Blaudzun is te verkrijgen in de winkel
van het museum• ofEXPOSITIE
via
• AMSTERDAM
winkel@cobra-museum.nl

A D V E R T O R I A L

• APPEL

• FONTEIN

• ATELIER

• KOPENHAGEN

Puzzel mee en maak
GRATIS kans op € 2.500,• BINNENTUIN

• MODERN

• BRUSSEL

• OPZET

• COBRA

• SCHETS

• CONSTANT
of een van de andere prijzen!

EERSTE PRIJS:

1x

TWEEDE PRIJS:

€ 2.500,-

2x

• STADSHART

• CORNEILLE

• TOUCHE

DERDE PRIJS:
• DIEPTE

iPad 32 GB

50x

• VIPKAART

HEMA cadeaukaart

t.w.v. € 359,-

t.w.v. € 20,-

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Hoe doet u mee?
1 Los de puzzel op
2 De overgebleven letters
vormen samen de oplossing
3 Bel uw oplossing gratis

door naar 0800 - 5024

U kunt uw antwoord doorgeven op
werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Bel uw
oplossing
GRATIS do
or:

0800-5024

• AMSTERDAM
• APPEL
• ATELIER
• BINNENTUIN
• BRUSSEL
• COBRA
• CONSTANT
• CORNEILLE
• DIEPTE
• EXPOSITIE
• FONTEIN
• KOPENHAGEN
• MODERN
• OPZET
• SCHETS
• STADSHART
• TOUCHE
• VIPKAART
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We hebben een prachtig werk
in langdurige bruikleen
gekregen van de MDZ Art
Gallery in Knokke-Heist
(België) . Een expressief
We have received a
en kleurrijk schilderij
wonderful piece of art
van Asger Jorn.
as long-term loan from
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Actievoorwaarden: deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Als u belt naar 0800-5024 zult u de
vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de BankGiro Loterij, de Vriendenloterij of de Nationale Postcode loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de BankGiro Loterij,
VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij zijn uitgesloten van deelname. Alle winnaars ontvangen een persoonlijk bericht en worden vanaf 20 november 2019 gepubliceerd op
www.bankgiroloterij.nl/woordzoeker. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

Kunstenaar: Asger Jorn
Titel: La Carne du Tendre

the MDZ Art Gallery in
Knokke-Heist (Belgium).
An expressive and colorful
painting by Asger Jorn.
Artist: Asger Jorn

Title: La Carne du Tendre
Year: 1969

Format: 102 x 83 cm

Technique: oil on canvas
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