
Een bijzondere opdracht. Dat was onze eerste gedachte toen we rea-
geerden op de advertentie in de BK-informatie van april dit jaar. Die 
gedachte werd versterkt door de nadere opdrachtformulering die we 
kregen en het contact met de kunstcommissie. 

Wij interpreteren de vraag waaraan dit kunstwerk moet beantwoorden 
als een combinatie van elementen. Zo moet het kunstwerk gericht zijn 
op de persoon Mondriaan. Bovendien moet Mondriaan als fi guratie 
herkenbaar terugkomen in het kunstwerk. De ontwikkelingen in het 
werk van Mondriaan moeten in het kunstwerk tot uiting komen. En, niet 
in de laatste plaats, het kunstwerk moet door een breed plubliek erva-
ren worden als een eerbetoon aan deze bijzondere kunstenaar.

Het is juist de combinatie van deze vier elementen die samen dienen 
te komen in een karakteristiek monument. Wij denken dat ons voorstel 
goed aan deze vraag voldoet.

Het voorstel dat wij hierna toelichten, refl ecteert ons streven naar een 
eigentijds kunstwerk voor en over Mondriaan. We beogen vooral een 
kunstwerk in de geest van Mondriaan. Het gehele werk van Mondriaan 
is uitgesproken en ook de persoon Mondriaan is markant. Voor ons is 
het evident dat de uitstraling van het kunstwerk daar in grote mate bij 
past. Dit is bepalend voor onze keuzes voor vorm, kleur en materiaal-
gebruik.

Monument voor Mondriaan
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Ons kunstwerk bestaat uit een kunststof wand van 3.50 meter hoog en 
4.00 meter breed. De wand staat in het gras. 
De dikte van de wand is voor het grootste deel 60 cm. Rondom, naar 
de randen toe, wordt de wanddikte geleidelijk dunner, naar ongeveer 
20 cm. 
De vlakken aan beide kanten van de wand worden doorsneden door 
groeven variërend van12 cm tot 6 cm breed en 7 cm diep. De randen 
en hoeken van de groeven zijn enigszins afgerond. 
Aan een zijde maken de groeven een lijntekening, geïnspireerd op een 
schets van Mondriaan. Het is de schets ‘ zicht op st. Jacobskerk ‘ uit de 
tijd dat Mondriaan in winterswijk woonde. Wij hebben voor onze lijnte-
kening voor de boom op de voorgrond van de schets gebruikt. 
Op de andere zijde vormen de groeven de strakke lijnencompositie, 
die afgeleidt zijn van het schilderij ‘ compositie met rood en zwart ‘ uit 
1936. 
In het centrum van de wand hebben de groeven op vier punten een 
cirkelvormige verwijding. Kommetjes als het ware. Deze kommetjes 
vormen de bodem, het grondvlak waarop een stoel staat. De stoel staat 
daardoor haaks op de wand.

Always Boogie Woogie
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Op de stoel zit een man. Het is de gestalte van Mondriaan. Hij zit 
‘gewoon’ op de stoel. Maar door de positie van de stoel is zijn boven-
lichaam voor de toeschouwer in een horizontale positie. Daardoor zijn 
de benen naar de bovenzijde van de wand gericht. Mondriaan heeft 
de benen over elkaar geslagen en de handen rusten op de bovenbe-
nen. Hij heeft blote voeten en zijn linkervoet staat op de wand in een 
vergelijkbaar kommetje als de stoelpoten. Hij kijkt, zoals hij altijd deed. 
En nu, door z’n positie in dit beeld, kijkt hij naar de lucht.
Zijn hoofd bevindt zich, in de horizontale positie zoals hij op de wand 
zit, op ooghoogte van een gemiddelde man ( circa 1,80 meter ). Dicht-
bij en aanraakbaar, maar toch verheven.
Het totaal van wand èn fi guur is één naadloos geheel. Uitgevoerd in 
een gladde, glanzende kunststof. Door ook voor alles één monochrome 
witte kleur te gebruiken, is er werkelijk sprake van een geheel. Er is, los 
van de vorm, geen onderscheid. Het één komt uit het ander voort. 

Normaal gesproken verdwijnt s’avonds geleidelijk aan de kleur uit de 
wereld. Bij dit beeld is het anders. Wij willen het beeld op alle momen-
ten van de dag aanwezig laten zijn. Daarom is in de dunne zijkanten 
en de bovenkant van de wand, per kant een neon-kleurlicht verwerkt. 
Terwijl overdag het beeld een wit geheel is, lichten (alleen) s’avonds de 
’Mondriaan’ kleuren geel, blauw en rood op.

Always Boogie Woogie
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In de opdrachtformulering wordt expliciet niet gevraagd om een ruiter 
te paard of een schilder achter zijn ezel. Wat te doen met een schilder 
op of eigenlijk in zijn eigen werk? Want dat is de plek die wij Mondri-
aan hebben toegewezen. Wij denken dat het ook een plek is die hij 
zichzelf zou toebedelen. Het is immers niet het persoonlijke waarmee 
Mondriaan op de voorgrond trad. Daar is relatief ook weinig van be-
kend. Mondriaan wilde vooral door zijn werk (of aan het werk ) naar 
buiten treden. Mondriaan is onlosmakelijk met zijn werk verbonden. 
Deze man heeft geleefd voor zijn werk. De enige manier om hem te 
kennen is door zijn werk. Het lijkt ons dat dit ook voor hem een per-
soonlijke keuze was.

Om die reden hebben we hem midden in het beeld geplaatst. Promi-
nent en centraal. Enigszins verheven, als een ereplaats. In ons ontwerp 
is hij het focuspunt. Alles komt bij hem samen en uit hem voort. 

Je ziet zelden iemand zo op een wand zitten. Dat op zich is al opmer-
kelijk. Maar het is voor ons juist de manier om het opmerkelijke van 
zijn persoon te benadrukken. Zoals hij altijd in zijn werk de grenzen 
van de schilderkunst wist op te zoeken, is dat ook hier zijn positie. En 
eigenlijk is hij gewoon aan het werk zoals hij hier zit. In zijn eigen 
werk, kijkend naar het oneindige en vermoedelijk zoekend naar een 
compositie.

De plaats van Mondriaan
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Figuratie

In de fi guratie van Mondriaan ligt een groot deel van de aandacht bij 
de houding van de fi guur. Maar we leggen ook een duidelijk accent bij 
het kijken, het observeren. Dat doen we door op onze eigen wijze de 
vorm van de bril in het hoofd te integreren. De positie van het hoofd, 
ten opzichte van een toeschouwer die dichtbij staat, is ook zodanig dat 
deze als het ware wordt uitgenodigd om met Mondriaan mee te kijken.

De Mondriaan in ons beeld heeft blote voeten. Dit benadrukt de werke-
lijk persoonlijke verbondenheid van Mondriaan met zijn werk. Er wordt 
ook gezegd dat Mondriaan erg van dansen hield (Boogie Woogie?). 
De blote voeten en de enigszins zwierige broekspijpen daarboven, 
verwijzen daar naar. Mondriaan heeft blijkbaar ook een wat meer 
frivole kant, al is dat een deel van zijn persoonlijkheid dat hij niet 
gauw bloot geeft.

Het is niet onze opzet geweest om Mondriaan  zo natuurgetrouw 
mogelijk te portretteren. Er is in ons beeld sprake van een fi guratie, 
waarin echter wel een aantal karakteristieke kenmerken van Mondriaan 
duidelijk herkenbaar aanwezig zijn. 

Er is een foto waarop Mondriaan te zien is in zijn atelier in New York. 
Hij zit op een stoel en op de achtergrond is een deel van het schilderij 
`Trafalgar Square’ zichtbaar. Hij kijkt echter naar iets anders, misschien 
wel `Victorie Boogie Woogie‘. 
Het is vooral deze foto waarop wij onze Mondriaan gemodelleerd heb-
ben. Het is ook een foto die door veel mensen herkend zal worden. Het 
is ons vooral te doen om het beeld dat met deze foto zo treffend naar 
voren komt. Het beeld van een kunstenaar aan het werk. Niet met een 
kwast in de weer, maar vooral kijkend. Kijkend naar de wereld, naar 
zijn werk. Overdenkend en beschouwend. 
Het schilderen van Mondriaan gebeurt vooral in zijn hoofd. Zoekend 
naar een perfecte ordening, een ultieme compositie. Wij denken dat 
ook hijzelf juist dit beeld van hem als kunstenaar wilde laten zien. 
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Compositie

Met ons beeld willen wij aansluiten bij de persoon Mondriaan en de 
essentie van zijn werk. Er is in zijn werk overduidelijk een ontwikke-
ling van fi guratief/organisch naar een tot het uiterste doorgevoerde 
abstractie. Twee voorbeelden uit die ontwikkeling gebruiken wij in onze 
compositie, op beide kanten van het beeld. De fi guratie van Mondriaan 
zelf is in ons beeld ook een exponent van het fi guratieve waar zijn werk 
uit voort komt. 
Wat we echter vooral willen benadrukken is dat alles met elkaar ver-
bonden is. Dat het in feite één stroom is. Vandaar dat we ons beeld 
naadloos uit één materiaal vormen en dat we kiezen voor een mono-
chrome kleur wit. 
Wit is daarbij tevens de kleur van de volmaaktheid; het serene en spiri-
tuele. Iets waar Mondriaan in onze ogen zeker naar op zoek was. 
Dat wil niet zeggen dat de kleuren waar Mondriaan mee werkte niet 
aanwezig zijn. Ze zijn in de neonverlichting in de randen juist heel 
helder en stralend aanwezig, er is alleen een scheiding in de tijd aan-
gebracht.

We kiezen voor een beeld dat getuigt van soberheid en contemplatie. 
Zonder overbodige ballast. De manier waarop wij het onderwerp 
benaderen is wel vanuit een poëtische invalshoek. Dat geeft het monu-
ment een menselijke dimensie en maakt het toegankelijk. Het monument 
is leesbaar en daarmee helder en inzichtelijk. Dit monument verhaalt 
tegelijk van een open einde, Mondriaan is hier nog steeds aan het 
werk, verlangend en zoekend naar die allesomvattende ordening of 
compositie.

In onze presentatie zijn wij uitgegaan van de inrichting van het terrein 
zoals dat in de maquette is weergegeven. Bij een defi nitief ontwerp van 
dit gebied zal in overleg dit monument goed ingepast dienen te wor-
den. Zichtbaarheid en zeker ook toegankelijkheid zijn voor ons in dit 
ontwerp belangrijk
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Het kunstwerk wordt opgebouwd vanuit een relatief licht stalen raam-
werk. Hierop worden in een combinatie van hout en (hard) polyu-
rethaanschuim de wanddikte en de beoogde groeven opgebouwd. De 
fi guratie van Mondriaan wordt hierop bevestigd. Over deze totaalvorm 
wordt een glasvezel versterkte polyesterlaag (al op kleur) aangebracht. 
Er wordt in meerdere lagen gewerkt, totdat de laagdikte een optimale 
sterkte heeft bereikt. De groeven in het beeld werken hierbij als profi e-
len, waardoor er in de wand, met een minimum aan gewicht, een grote 
stijfheid ontstaat. Deze nog ruwe polyesterlaag wordt bijzonder glad 
afgewerkt en uiteindelijk met twee lagen DD-lak (polyestercomponent) 
afgespoten. Zo ontstaat een sterk, glad en glanzend naadloos geheel. 

In dit geheel is ook aan de zijkanten en bovenkant een goot geïnte-
greerd, waarin de neonverlichting wordt opgenomen. Ook de bekabe-
ling en benodigde transformatoren zijn geïntegreerd in de constructie. 
De goot met de verlichting zal afgedekt worden door een heldere en 
slagvaste kunststofplaat.

Vooral vanwege het formaat zal het beeld gefundeerd moeten worden. 
Vanuit de fundering is er een directe verbinding met het (stalen) frame 
in de binnenzijde van het beeld. 

Het monument zal een sterk en solide geheel vormen. Glasvezel ver-
sterkt polyester heeft zijn kwaliteiten bewezen in bijvoorbeeld de auto-
industrie en zwembadenbouw. Maar vandalisme bestendigheid is een 
relatief begrip, het hangt volledig af van het ‘gereedschap’ dat een 
kwaadwillend iemand meeneemt. 
Een voordeel van dit materiaal is dan juist dat als er een reparatie 
nodig is, dit ook bijzonder gemakkelijk kan.
In zijn totaliteit zal dit beeld dan ook gemakkelijk in onderhoud zijn. 

Het beeld zal door ons in eigen beheer uitgevoerd worden in samen-
werking met gerenommeerde bedrijven op gebied van o.a. polyester-
verwerking ( Starline Industries uit Twello) en verlichting ( Bas-neon uit 
Leiden). 

Technische Aspecten
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