
 

Kunstworkshop: Dieren van Mondriaan
Maak dieren in de stijl van Mondriaan!
Piet Mondriaan is bekend van zijn schilderijen met dikke, zwarte lijnen en daar de primaire
kleuren tussen: rood, blauw en geel. We maken dieren in de stijl van Mondriaan!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,
Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
Bij deze kunstworkshop leren we iets over de schilder Piet Mondriaan en gaan we kunstwerken net als hem maken! We
maken dieren in zijn typische kunststijl.

vellen stevig wit papier a3 of a4
eventueel geprinte voorbeeld dieren uit de bijlage
zwarte stiften
grijze potloden
puntenslijpers

gummen
liniaal
rode, gele en blauwe stiften of verf en kwasten

Wat heb je nodig?

En dit gaan we maken: Dieren in de stijl van Mondriaan!

 



 

Wie was Piet Mondriaan?
Piet Mondriaan, een beroemde schilder uit Amersfoort (1872-1944) is vooral bekend om zijn abstracte schilderijen. Deze
kunst herken je:

aan het feit dat er geen voorwerpen of zaken uit de echte wereld zijn afgebeeld.
aan het feit dat iedereen iets anders ziet of denkt wanneer hij het kunstwerk ziet.

Mondriaan werkte altijd met de primaire kleuren: blauw, rood en geel en met zwart en wit. De bekendste werken van Piet
Mondriaan zijn die met de zwarte lijnen en de witte, blauwe, rode en gele vlakken. Wil je meer weten over Mondriaan en zijn
werk? Lees dan de bijlage bij deze activiteit.

Voorbereiding:
Verzamel wat dierenboeken met foto's van dieren of zorg voor een tablet met internet.
Print en kopieer voor de jongere kinderen de voorbeelden uit de bijlagen. Deze kunnen ze dan direct inkleuren of
natekenen of overtrekken.
Bedenk vooraf met welk materiaal je deze activiteit gaat doen: gebruiken jullie kleurpotloden, stiften of verf? Daar
kun je het materiaal op aanpassen wat je gaat gebruiken.
Print eventueel wat werken van Piet Mondriaan uit of zorg dat je deze klaar hebt staan op de tablet/laptop.

Aan de slag!
Begin deze activiteit door uitleg te geven over Mondriaan. Wie was hij en wat was zijn bekendste werk? Laat het
filmpje uit deze activiteit zien en laat wat voorbeelden van zijn schilderkunst zien.
Verdeel de groep eventueel in tweeën: oudere kinderen gaan zelf de dieren natekenen en lijnen trekken, jongere
kinderen gebruiken de voorbeelden uit de bijlagen. Wanneer je maar een paar jongere kinderen in de groep hebt kun
je deze ook helpen zelf een dier na te tekenen. Heb je veel tijd? Begin dan eerst met de voorbeelden uit de bijlagen en
ga daarna zelf aan de slag met het tekenen van dieren. Zo breid je deze activiteit steeds een beetje verder uit.
De kinderen mogen nu in de dierenboeken of op het internet op zoek naar een dier waar ze een Mondriaan-variant
van willen maken. Wanneer ze een dier hebben gevonden gaan ze hier een gestileerde tekening van maken met
potlood. Gestileerd betekent dat de afbeelding helemaal vereenvoudigd wordt, alle details worden weggelaten. De
buitenste rand en bv. de ogen blijven dus over!
Trek de potloodlijnen daarna over met zwarte stift.
Nu kun je beginnen met het trekken van lijnen: grote en kleine vakken wisselen elkaar af.
Kleur of verf de vakken nu in (niet allemaal, er blijven ook witte vlakken over!) met geel, blauw en rood.
Tadaa! Je Mondriaan-dier is klaar om tentoongesteld te worden!

 



 

Nog meer kunstige activiteiten:
• Nog niet Mondriaanmoe? Doe dan nog een Mondriaan workshop: https://online.doenkids.nl/activities/2285 of ga met de
voetjes van de vloer tijdens de Mondriaan Move: https://online.doenkids.nl/activities/5620. Zin in iets lekkers? Maak dan een
Mondriaan op je boterham: https://online.doenkids.nl/activities/2314 of Mondriaan Cupcakes:
https://online.doenkids.nl/activities/226

• In DoenKids hebben we nog veel meer kunstworkshops! Zoek op 'kunstworkshop' in de database en selecteer de
activiteiten die jou aanspreken.

Video over Piet Mondriaan
https://youtu.be/o9_YyXRpzVk
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Workshop Mondriaan

Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan (Amstersfoort, 7 maart 1872 - New York 1 februari 

1944) was een schilder. Zijn vader was een christelijke onderwijzer en een tekenleraar. 

Hij is de persoon die Mondriaan leerde tekenen. Later gaf Piet zelf les op de school 

van zijn vader.

Eerst vond Piet Mondriaan dat kleuren in een kunstwerk niet belangrijk waren.  

Hij werkte vooral met grijs- en bruintinten. Alles wat hij schilderde was te zien in 

de wereld (bv. vaas met bloemen, schildersezel,...). Later koos hij ervoor om meer 

abstracte werken te gaan maken waarin kleur en lijnen belangrijker waren dan de 

‘tekening’ zelf.

Mondriaan is vooral bekend geworden door zijn schilderwerken in de kunststroming 

‘De Stijl’. Maar hij is begonnen als landschapsschilder. Veel mensen waardeerden deze schilderijen die er uitzagen zoals 

de natuur in werkelijkheid is (naturalisme), dat vonden mensen toen mooi. Dat was eind 19e eeuw en begin 20e eeuw. 

Mondriaan ging andere dingen uitproberen met felle kleuren en strakke lijnen. Dat vonden de mensen niet zo mooi, ze 

waren meer gewend aan zijn landschappen. Toch ging Mondriaan door en sloot zich aan bij de kunstbeweging van De 

Stijl.

De Stijl

Deze kunstbeweging had een tijdschrift dat De Stijl heette. De kunstvorm heette Nieuwe Beelding. De leden van De Stijl 

waren niet alleen schilders, maar ook beeldhouwers, architecten, musici, schrijvers en dichters. Ze vonden allemaal dat 

kunst vooral het werk is van de kunstenaar en iedere kunstenaar wil harmonie in zijn werk. Ook schilders en kunstenaars 

die in andere stijlen werkten zoals Rembrandt of Vermeer. Ook in de schilderijen van die schilders was altijd harmonie. 

De kunstenaars van de Nieuwe Beelding vonden het minder belangrijk wat een kunstwerk voor moest stellen.

Harmonie

Harmonie betekent dat dingen bij elkaar moeten passen en dat het samen een goed geordend geheel is. Het moet 

samen prettig ‘voelen’. Deze kunststroom was niet voor niets zo belangrijk direct na de Eerste Wereldoorlog. Toen was 

er veel chaos en dus weinig harmonie.

Zoektocht

Het was een zoektocht voor Mondriaan om de perfecte harmonie te vinden voor zijn kunstwerken. Tussen zijn oude 

werk en zijn nieuwe werk is er een soort overgang. Daarin zijn nog wel verschillende kleuren, maar niet meer zoveel als 

eerst. Er waren ook nog gebogen lijnen. Hij heeft toen ook heel goed gekeken naar de Kubisten. Later gebruikt hij alleen 

nog maar horizontale en verticale lijnen. Hij komt op dit idee door veel te kijken naar de natuur. De zee, lucht en sterren 

brengen hem op dit idee. Hij gaat ook een tijdje naar Parijs en praat daar veel met andere kunstenaars over hoe kunst 

zou moeten zijn.

Vlakken en lijnen

Mondriaan probeert heel veel uit. Met zwarte en grijze rechthoeken op een witte achtergrond probeert hij ruimte te 

laten zien. Met blauwe, gele en rode rechthoeken wil hij vorm laten zien in zijn werk. Later gaat hij de horizontale en 

verticale lijnen gebruiken om de rechthoeken te vormen en om contrast (licht-donker) aan te brengen. Later gaat hij 

ook dubbele lijnen schilderen en op het allerlaatst verdwijnen juist de horizontale en verticale zwarte lijnen. Hij vindt dat 

lijnen en vlakken eigenlijk hetzelfde zijn.

Laatste werk

Hij gaat ook een tijdje naar New York en daar werkt hij met gekleurde stukjes tape. Hij plakt die stukjes over de zwarte 

lijnen en zo probeert hij de lijnen te laten verdwijnen. Hij wil dit zo doen, dat zijn schilderijen geen diepte laten zien. 

Als hij tevreden is over zijn ontwerp met tape, dan maakt hij pas het echte schilderij. Zijn laatste schilderij is misschien 

wel zijn bekendste schilderij. Het is de Vicotory Boogie Woogie. Het schilderij heeft hij nooit afgemaakt, de stukjes tape 

zitten er nog op. Het hangt in het gemeentemuseum in Den Haag.

OVER MONDRIAAN


