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INTRODUCTIE
Piet Mondriaan, pionier van de abstracte kunst, 
is één van de belangrijkste kunstenaars van 
Nederland met een wereldwijde invloed en 
bekendheid. Het Mondriaanhuis is de plek waar 
de schilder in 1872 werd geboren en daarmee 
een unieke historische locatie.

Het Mondriaanhuis heeft de wens en ambitie 
om de komende jaren de bekendheid van het 
museum te vergroten, zodat nog meer mensen 
kunnen kennismaken met het leven, werk en 
gedachtengoed van Piet Mondriaan.

In dit merkpaspoort worden de waarden, missie, 
visie en visuele identiteit van het Mondriaanhuis 
kort en helder omschreven, zodat iedereen 
binnen en buiten de organisatie weet vanuit 
welke uitgangspunten wordt gewerkt en 
wat ons uniek maakt. Het merkpaspoort is te 
gebruiken als geheugensteuntje voor iedereen, 
zowel in- als extern, die bijdraagt aan het  
verder ontwikkelen van het Mondriaanhuis en 
aan het vergroten van de (naams)bekendheid 
van het museum.
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PROPOSITIE
Het Mondriaanhuis is het geboortehuis van 
Piet Mondriaan. Op deze bijzondere plek in 
het historische centrum van Amersfoort kun 
je kennismaken met het leven en werk van 
de kunstenaar. Het Mondriaanhuis stelt de 
vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht van 
Mondriaan centraal bij het ontwikkelen van al 
haar activiteiten. 

Het museum prikkelt je zintuigen en 
creativiteit. Hier wordt je verrast en verrijkt. 
Een bezoek aan het Mondriaanhuis is leuk 
en leerzaam voor jong en oud en van lokaal 
tot internationaal publiek. Het museum 
biedt tevens een podium aan hedendaagse 
kunstenaars. 
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MISSIE
Het Mondriaanhuis stelt de vernieuwingsdrang 
en verbeeldingskracht van Piet Mondriaan 
centraal bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
haar activiteiten. Hierbij staat verrassen en 
verbinden voorop, je zintuigen en creativiteit 
worden geprikkeld. Het museum biedt een 
podium van inspiratie en een mogelijkheid tot 
exposeren voor hedendaagse kunstenaars. 

VISIE
Geïnspireerd door het leven en werk van  
Piet Mondriaan bijdragen aan vernieuwing  
& verbeelding.
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WAARDEN
Bij al haar activiteiten gaat het Mondriaanhuis 
uit van de volgende waarden:

Vernieuwen

Deze waarde staat voor een open houding, 
nieuwsgierig zijn. Continu aanpassen en 
verbeteren zoals Piet Mondriaan dat ook deed. 

Verbinden

Het Mondriaanhuis zoekt bij al haar activiteiten 
en projecten verbinding met mensen en 
organisaties.

Verrijken  

Het museum wil haar bezoekers altijd iets 
meegeven; dit kan in de vorm van informatie 
maar ook door zelf creatief te zijn, beleving 
of gevoel voor jong & oud, nationaal & 
internationaal. 
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HUISSTIJL
Elementen van de huisstijl Mondriaanhuis

   Schrijfwijze naam: Mondriaanhuis (lokaal), 
Mondriaanhuis Amersfoort (NL)

   Typografie: Pluto Sans  
(Briefpapier, e-mail etc.: Calibri)

    Vormen en andere grafische elementen:  
geen vaste

   Gebruik van kleuren (kleurenpalet):  
zie logo varianten

   Verhoudingen in formaat, vorm en  
contrast: flexibel

   Papier- en materiaalkeuze:  
afhankelijk van doel

Vragen of een specifiek ontwerp nodig?  
Neem contact op met HaasDesign.nl
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Mondriaanhuis  Logo en Toepassingen Handboek 8OPBOUW LOGO

‘box’ vorm =
• mondriaan’s 
geboortehuis

lijnenspel =
• herkenbare zwarte lijnen 
• mondriaan’s nieuwere abstracte werken

kleurinvulling = 
• verf structuur
• gelaagdheid
• mondriaan’s oudere natuurgetrouwe werken

Het logo bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

Mondriaanhuis  Logo en Toepassingen Handboek 94 BASIS KLEUREN

Deze schilderijen zijn uitgekozen om te dienen als kleurblokje vanwege de aanwezige structuur 
in het desbetreffende schilderij, de toets en de gelaagdheid. Deze kleurstroken dienen ook als 
referentie voor de met de hand geverfde muren.

Er is express niét gekozen voor een kleurvlak uit een van zijn látere werken, omdat op deze 
manier ieder logo mondriaan’s bredere ouevre omsluit; namelijk zijn vroegere natuurgetrouwe 
werken als kleurvlak en de latere abstractere werken in het lijnenspel van het logo.

Mondriaanhuis  Logo en Toepassingen Handboek 10ZWART WIT

Mondriaanhuis  Logo en Toepassingen Handboek 10ZWART WIT

Mondriaanhuis  Logo en Toepassingen Handboek 10ZWART WIT



17 MRT / 15 SEP 2019

:FLEUR
SALLY PITTMAN 
EN DE BLOEMEN VAN 
MONDRIAAN

ONTDEK 
MONDRIAAN!

BESTEL 
TICKETS 
ONLINE

EQUILIBRIUM
MONDRIAANHUIS 
AMERSFOORT

HENRIËTTE VAN ’T HOOG | ELISE VAN DER LINDEN

T/M
18 JULI
2021

MAAK JE EIGEN 
MONDRIAANHUIS

DIT HEB JE NODIG

•  Karton
• Schaar
• Lijm
• Plakband
•  Acrylverf (rood, blauw, 

geel, zwart en wit)
• Kwast
• Waterpot

AAN DE SLAG

  Mondriaan hield van rechte lijnen, vierkanten en 
rechthoeken. Probeer alles zo recht mogelijk te maken!  

   Je kunt het karton vouwen, delen aan elkaar lijmen, 
nieten of plakken met tape. 

  Laat je fantasie lekker de vrije loop. Denk bijvoorbeeld 
aan verdiepingen, trapjes, schoorstenen, balkonnetjes, 
ramen, deuren, lift, dakterras, zwembad…. Maak er een 
droomhuis van waar jij graag in zou willen wonen.

  Als je huis klaar is ga je je Mondriaanhuis een mooi 
kleurtje geven. Laat je daarbij inspireren door Piets 
zwarte lijnen en gekleurde vlakken in de kleuren rood, 
geel en blauw (de primaire kleuren). Je kunt naast deze 
drie hoofdkleuren ook zwart, wit en grijs gebruiken. 

Honderd jaar geleden ontwierp Piet Mondriaan 
zijn beroemde atelier in Parijs. Helemaal naar 
zijn eigen smaak. Hoe ziet jouw ideale huis er 
eigenlijk uit? Ga net als Mondriaan creatief aan 
de slag met ontwerpen en bouwen.

KNUTSEL
MEE!

Het atelier in Parijs

Op bezoek in het museum in Amersfoort

Hoe ziet jouw Mondriaanhuis er uit?

VEEL PLEZIER, WE ZIJN HEEL BENIEUWD! 
Wil je jouw mondriaanhuis laten zien? Deel het dan op instagram met #mondriaanhuis of #mondriaan

25X25X25
25 JAAR MONDRIAANHUIS
25 KUNSTENAARS

25 SEP 2019 T/M 8 MRT 2020

WARME DRANKEN
Espresso 2,50
Dubbele espresso 3,25
Koffie crème 2,50
Cappuccino 2,95
Koffie Verkeerd 3,50
Latte Macchiato 3,50
Warme Chocomel 2,75
Thee fairtrade Piramini (ruim assortiment) 2,95
Gemberthee 3,25
Muntthee 3,25
Extra’s: slagroom/siroop + 0,50

KOUDE DRANKEN
Appelsap (Schulp) 2,75
Sinaasappelsap (Schulp) 2,75
Appel-aardbeiensap (Schulp) 2,95
Chocomel 2,75
Ice tea 2,50
Cola en cola light (Fritz Cola) 2,75
Water still en sparkling 2,75
Bitter lemon 2,50
Fristi 2,50

IETS LEKKERS ERBIJ
Mondriaantaartje 4,55
Koek 1,95
Appeltaart 3,75
Muffin chocolade 2,75
Muffin bosbes 2,95
Plakje cake 1,25

WARME DRANKEN
Espresso 2,50
Dubbele espresso 3,25
Koffie crème 2,50
Cappuccino 2,95
Koffie Verkeerd 3,50
Latte Macchiato 3,50
Warme Chocomel 2,75
Thee fairtrade Piramini (ruim assortiment) 2,95
Gemberthee 3,25
Muntthee 3,25
Extra’s: slagroom/siroop + 0,50

KOUDE DRANKEN
Appelsap (Schulp) 2,75
Sinaasappelsap (Schulp) 2,75
Appel-aardbeiensap (Schulp) 2,95
Chocomel 2,75
Ice tea 2,50
Cola en cola light (Fritz Cola) 2,75
Water still en sparkling 2,75
Bitter lemon 2,50
Fristi 2,50

IETS LEKKERS ERBIJ
Mondriaantaartje 4,55
Koek 1,95
Appeltaart 3,75
Muffin chocolade 2,75
Muffin bosbes 2,95
Plakje cake 1,25

DRINK EN EET SMAKELIJK! DRINK EN EET SMAKELIJK!
Voor leuke kortingsacties zie de borden! Voor leuke kortingsacties zie de borden! 
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BESTEL 
TICKETS 
ONLINE

MHA 18-011 Herman Coppus uitnodiging + flyer v4.indd   1 30-10-18   14:29

OP ZOEK NAAR 
DE TOEKOMST

WOUTER VAN REEK

FAMILIETENTOONSTELLING

26 JUNI T/M 28 AUG
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BOUKJE KEMPER
HANNAH MEIJER
MONIKA NOWAK
MARLOES ROEPER
TIAN TENG

26 FEB T/M 
19 JUN 2022

In het jaar dat het 150 jaar is geleden dat Piet 
Mondriaan in Amersfoort werd geboren, geeft het 
Mondriaanhuis ruim baan aan een nieuwe generatie. 

Voor de tentoonstelling Lef! selecteerde het 
museum, in samenwerking met de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht, vijf jonge en veelbelovende 
kunstenaars: Boukje Kemper, Hannah Meijer, 
Monika Nowak, Marloes Roeper en Tian Teng. 
Zij maakten allen nieuw werk voor deze expositie.
Mondriaan was een man met lef: hij ontketende in 
zijn tijd een ware revolutie in de kunst. Welke wegen 
zullen deze kunstenaars gaan bewandelen?

OPENINGSTIJDEN
Di t/m zo: 10.00 – 17.00 uur 
In de schoolvakanties 
ook open op maandag.

PARKEREN
Parkeergarage Koestraat 
Grote Haag 2 
3811 LM Amersfoort

MONDRIAANHUIS
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort
T 033 46 00 170
info@mondriaanhuis.nl

MONDRIAANHUIS.NL

TENTOONSTELLING VAN EEN NIEUWE LICHTING 
KUNSTENAARS IN HET MONDRIAANHUIS

26 FEB T/M 19 JUN
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ONTDEK 
MONDRIAAN!

LEUK 
UITJE 

MET DE  
KIDS!

MONDRIAANHUIS.NL

Het Mondriaanhuis in Amersfoort is het 
geboortehuis van Piet Mondriaan en een 
museum voor jong en oud. Stap in de wereld 
van de eigenzinnige kunstenaar en maak 
kennis met zijn leven en werk. Bezoek 
bijvoorbeeld Mondriaans nagebouwde atelier
in Parijs. Of beleef zijn artistieke ontwikkeling 
in twee bijzondere video-installaties. Aan het 
einde van je bezoek kun je zelf aan de slag in 
het Doe-het-zelf-atelier. In de kerstvakantie 
zijn daar leuke creatieve workshops. 
Kijk voor meer informatie 
op de website. 

IN HET MONDRIAANHUIS

BESTEL 
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OPENINGSTIJDEN
Di t/m zo: 10.00 – 17.00 uur 
In de schoolvakanties  
ook open op maandag.

PARKEREN
Parkeergarage Koestraat 
Grote Haag 2, Amersfoort

MONDRIAANHUIS
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort
T 033 46 00 170
info@mondriaanhuis.nl

MONDRIAANHUIS.NL




