
12 1             Zoek het onderstaande beeld. 

          Eén stuk teveel !

Een van de werken is in vieren geknipt. Aan 
jou om het weer in elkaar te zetten. 
Let op ! Er zijn drie passende stukken, één 
stuk past niet!

Joan Miró, lithographie originale © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2009 

WE HOPEN DAT JE HET LEUK VOND.

AAN DE UITGANG VIND JE DE OPLOSSINGEN.

BEDANKT VOOR JE BEZOEK … EN TOT ZIENS !

WE GAAN OP ONTDEKKINGSTOCHT 
DOORHEEN DE EXPOSITIE ! ...

Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 
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2 11   Zoek het onderstaande schilderij.

  Teveel puzzelstukjes !

Het heet “de hand van Miro”. 
Miro heeft niet alle stukjes 
gebruikt die je ziet. 

Zoek de overbodige delen. 
Hoeveel zijn het er ?

Zoek het onderstaande schilderij.

Oogjes open ! 
Zoek het onderstaande beeld.

Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 

Bestudeer het gedurende een tweetal minuten en 
beantwoord de volgende vragen. Niet spieken !

• Hoeveel verschillende kleuren heeft Miro 
gebruikt ?

• Hoeveel sterren heb je gezien ?
• Waar doet dit beeld je aan denken ?
• Hoeveel ogen heb je geteld ?



10 3           Zoek het onderstaande schilderij.

        
        Miro’s beeld is beschadigd !
Vandalen hebben drie stukken uit Miro’s werk 
geknipt. Zoek de drie fragmenten die het werk 
weer volledig maken!

Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 

Een labyrint !
Neem je potlood en verbind het vertrekpunt 
(rode pijl) met het eindpunt (blauwe pijl). Je 
doorloopt zo het labyrint en ontdekt een werk 
van Miro. Vind je het terug in de zaal ? 



4 9     Een wirwar aan tekens !

In deze zaal leer je dat Miro steeds 
dezelfde tekens in zijn beelden verwerkt: 
sterren, zonnen en ladders. 

Bestudeer nu de onderstaande tekening. Hoeveel 
sterren kun je tellen? En hoeveel verschillende 
tekens?

Zoek het onderstaande schilderij.

Het uiteengevallen werk ! 

Zoek het oorspronkelijke werk in de zaal. 

Zet de onderdelen weer op de juiste plaats !

Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 



8 5     Zoek het onderstaande schilderij.

    De gebroken tegel !
In het midden van de ruimte zie je een tegel 
van pottenbakkersklei. Miro heeft er een zwarte 
figuur op geschilderd. Bestudeer het werk goed. 
Hieronder vind je een groot stuk van de tegel 
afgebeeld. Welke twee andere stukken maken 
het werk weer volledig ?
Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 
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De juiste volgorde !

Bestudeer deze reeks tekens van Miro. 
Bekijk nu het onderstaande rooster. Ga van de 
ingang (pijl boven) naar de uitgang (pijl 
beneden) aan de hand van de juiste rij tekens. 
Je mag je alleen horizontaal of vertikaal 
verplaatsen, niet schuin ! 
 



6 7     Zoek het onderstaande schilderij.

    Een slechte kopie !

Bekijkt het echte beeld van Miro. 

De kopiist heeft slecht werk afgeleverd. 

Zoek de vier verschillen !

Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 

Zoek het onderstaande schilderij.

Het zit ‘m in de details !

Bekijk de onderstaande foto’s. 

Het zijn details van werken van Miro. 

Zoek welke foto bij welk werk past.

 

Joan Miró, lithografie © Successiò Mirò / Sabam Belgium 2010 


