
EL BOSCO HABLA 

numéro  103                                                Marzo 2014 

El Bosco Habla 

Nuestra amiga y miembro de la junta directiva, arquitecta de profesión y española de 

nacimiento, María Paz, nos obsequió con una exquisita presentación sobre la obra y vida del 

famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí.  

Durante su bien estructurada presentación María Paz nos mostró la esencia de la obra de 

este extraordinario creador de fama universal. 

Muy claro quedó la gran sencillez y devoción que reinaba en el corazón de este genio y su 

profunda admiración por la naturaleza que, con gran maestría, supo  reflejar en toda su 

obra. 

Antoni Gaudí nos expone a través de su creación las formas con las que se mueve y se 

sostiene todo  el universo. 
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Gaudí, geniaal of een beetje gek? 

Gaudí werd in 1852, vermoedelijk in de Catalaanse stad Reus, geboren.  

Op zijn zeventiende trok hij naar Barcelona om er architectuur te gaan studeren. Zijn 

bijzondere ideeën over architectuur zijn in Barcelona in verschillende bouwwerken te zien. 

Wie kent niet de Sagrada Familia, het Parc Quell, de Casa Mila e.d.  

Vele toeristen komen naar Barcelona om deze bijzondere bouwwerken te zien. 

In een boeiende presentatie vertelde María Paz, zelf architecte en tevens lid van het bestuur 

van El Bosco, ons over het leven en over de werken van deze beroemde architect. Zijn diepe 

bewondering voor de natuur  is terug te vinden in zijn werk.  

Vergelijkende beelden van natuur en bouwwerken gaven hiervan een goed beeld. Ook de 

mooie maquette van de Sagrada Familia was heel bijzonder. 

De volgende bijeenkomst van El Bosco vindt plaats op vrijdag 9 mei 2014 in het HEVO 

gebouw De Ontmoeting. Tulpstraat 2 – 4 te Rosmalen. 

Aanvang 20.00 uur. Entree € 6,- (zes euro).  

Deze avond zal als thema hebben: Poesía para los ojos door Blanca Cano 

                           

 


