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MONDRIAAN  1872 - 1944       
Piet Mondriaan werd geboren in Nederland en ging kunst studeren nadat hij zijn schooltijd achter de rug 

had. 

Na een bezoek in Parijs in 1910 stopte hij met het tekenen en schilderen van realistische landschappen en  

portretten. In plaats daarvan begon hij abstract te schilderen – de werkelijkheid maakte hij steeds rechter 

en strakker tot er geometrische vormen over bleven. 

Mondriaan wilde beelden scheppen waarin hij gedachten en gevoelens uit kon drukken. Hij werkte hard 

om de juiste plaats van lijnen te ontdekken waarmee hij vierkanten en rechthoeken kon maken. Hij wilde 

ontwerpen maken waar niets uit balans was. Perfect evenwicht tussen lijnen en kleuren. 

Zijn bekendste schilderijen bestaan alleen maar uit rechte lijnen en eenvoudige heldere kleuren, de 

eenvoudigste vorm van kubisme die er bestaat. 

 

Realistisch   = naar de waarheid 

Geometrisch   = wiskundig 

Kubisme   = is kunststroom met rechte lijnen en basiskleuren 

Abstract   = los van de werkelijke wereld 

 

Techniek: zagen, schuren, vijlen, ontwerpen, verven  

Materiaal: triplex, verf  

Gereedschap: figuurzaag, vijl, schuurpapier, potlood, liniaal, verf  

 

 

 

Werkwijze 
1. Bedenk of je een schoolbord of een spiegel gaat maken. 

2. Maak met een potlood en liniaal allemaal lijnen langs de rand van je plankje 

3. Zaag de lijnen recht uit. 

4. Wanneer iets niet lukt of wanneer je niet weet hoe: lees dan de info ZAGEN 

5. Vijl de stukken waar ze niet recht zijn geworden. 

6. Schuur alle ruwe randjes goed glad. 

7. Plak je spiegel in het midden van de plank of verf het midden van het bord met schoolbordverf 

8. Maak met de losse houtjes een mooie vlakverdeling langs de rand van je  plank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondriaan
http://www.kmm.nl/collection-search.php?reload=1&characteristic_type=&artist=Piet+Mondriaan+%281872+-+1944%29&van=0&tot=0&submit.x=27&submit.y=10
http://www.mondriaan.net/
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9. LET OP: bij de spiegel moeten de houtjes er voor zorgen dat de spiegel wordt vastgeklemd.  

Het hout moet over alle vier kanten van de spiegel gelijmd worden. (aan elkaar en niet aan de 

spiegel) 

10. Verf de losse houtjes.  

11. Hou je aan de regels die gelden bij VERVEN. 

12. Nu kan je ze kleur bij kleur mooi helder verven. De lijnen moeten zwart. 

13. Lijm (de delen moeten goed droog zijn) alles nu goed aan elkaar. 

14. LET OP:Je hebt gewerkt met plakkaatverf. Wanneer je het werk mooi wilt houden, zal je het thuis 

nog moeten aflakken. Dit kan met de kwast of met de spuitbus. 

15. Heb je alles netjes afgewerkt? Staat je naam en groep er op?  

16. Bespreek je werk en ruim alles netjes op. 

 

 

 
 


