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INLEIDING
In de lente van dit nieuwe jaar willen we zes
reuzenportretten van stralende kinderen schilderen op
het paviljoen van het Binnenwegplein in Rotterdam.
Het kunstwerk is een ode aan het instituut, de artsten,
het verplegend personeel en natuurlijk de betreffende
kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis.
Wij zijn Robert en Lennaert, de initiatiefnemers van dit project, beeldend
kunstenaars van beroep en gezegende ouders van hart. Door ervaring
dragen wij het Sophia een bijzonder warm hart toe. Robert zag er zijn
oudste dochter gezond geboren worden en Lennaert zag er zijn zoon in
drie jaar genezen van acute lymfatische leukemie. In beide gevallen
onstond er een grote bewondering voor de hartwerwarmende verplegers
en artsen. Het gaf ons een dankbaarheid die we graag willen eren met
een ode. Een ode in de vorm van portretten van blakende kinderen.
Veel Rotterdammers zijn wel bekend met de levendige portretten van
Monkidoe, de naam waaronder Robert en Lennaert als kunstenaars
samenwerken. Ook de huidige portretten die inmiddels alweer jaren op
het paviljoen aan het Binnenwegplein prijken zijn door hen gemaakt, en
voor velen een bekend gezicht in de stad. Nu de verf er na 13 jaar zon,
weer en wind behoorlijk versleten aan toe is, wordt het tijd voor nieuwe
portretten. Maar ditmaal willen we niet zomaar willekeurige kinderen
schilderen, maar juist kinderen met een verhaal, de kinderen van het
Sophia.
De betrokken kinderen zijn enthousiast, het ziekenhuis is enthousiast,
de Gemeente Rotterdam is enthousiast en het vastgoedbedrijf dat het
Paviljoen beheert is enthosiast. Zij allen steunen dit project.

Oh Sophia...
Dit project is een ode aan- en een samenwerken met het Sophia
Kinderziekenhuis te Rotterdam. Onze grote bewondering voor dit
instituut, de artsten, het verplegend personeel en natuurlijk de
betreffende kinderen in het Sophia willen we met deze lofzang
openbaar maken. Zo hopen we op onze manier iets bij te dragen
aan de algemene waardering en liefde die het Sophia dubbel en
dwars verdiend.
De kinderen die we in het werk portreteren zijn allemaal verbonden
aan het Sophia. Doordat ze hier zijn geboren, genezing hebben
gevonden of nog steeds onder behandeling zijn.
Het Sophia Kinderziekenhuis zelf is enorm enhthousiast over dit
project en heeft zich verbonden
als partner. Naast het samen
ontwikkelen van de portretvisuals
zullen we ook nauw samenwerken
in de communicatie, promotie en
de uiteindelijke publicatie.

Oh Sophia
is een lofzang
waarmee we willen
bijdragen aan
de algemene
waardering en
liefde die het
Sophia dubbel en
dwars verdiend!

PUBLIEKE IMPACT
Dit project zal gerealiseerd worden in de publieke ruimte van Rotterdam. Midden in het centrum bij de Coolsingel.
Een prachtige locatie om een groot publiek te bereiken. Duizenden bezoekers en passanten komen hier dagelijks
voorbij. Velen daarvan zijn actief op social media en zullen waarschijnlijk het ‘work in progress’ delen.
Door de samenwerking met Sophia Kinderziekenhuis zal het project ook worden opgenomen in de communicatie
van het ziekenhuis en zo ook weer een groot en breed publiek gaan bereiken. Het zal aan bod komen op de social
media van het ziekenhuis en in een uitzending van de televisieserie die Sophia Kinderziekenhuis zelf produceert.
Het kunstwerk staat op een hotspot, waardoor het voor de hand ligt dat het ook weer aandacht zal genereren van
de verschillende lokale en landelijke media, middels publicaties in kranten, regionale televisie etc.
En natuurlijk heeft een dergelijk kunstwerk een sterke impact op de omgeving waarin het zal staat. Het menselijke
karakter brengt op deze plek warmte, verbinding, kleur, expressie, vreugte en diepte. Bewoners, bezoekers en
reizigers kan het doen verwonderen, inspireren of een lach op het gezicht toveren. Een portret dat terugkijkt naar
de beschouwer raakt en geeft een band.

VISIE
StreetArt in de openbare ruimte heeft de afgelopen decennia sterk
terrein gewonnen. In grote steden als New York, Miami, Berlijn en
Singapore is Street Art al zeer vertrouwd in het straatbeeld. Ook
Rotterdam begint zich hierin steeds meer thuis te voelen. Het is
mooi om te zien hoe het aantal wandschilderingen en kunst in de
openbare ruimte de afgelopen jaren sterk is gegroeid.
Monkidoe pleitte 15 jaar geleden al voor meer kunst, expressie en
kleur op straat. Omdat het een straat leven inblaast en een
postitieve input geeft. Het beschilderde paviljoen op het
Binnenwegplein is daar een mooi voorbeeld van. De stroom van
enthousiaste, hartelijke, blije, opbouwende en dankbare reacties was
een ontroerende bevestiging
van onze visie; Kunst verbindt.

Dit project was een oorspronkelijk
intitiatief van Monkidoe zélf.
Het werd ondersteund door de
Gemeente Rotterdam en het OBR.

De stroom van
enthousiaste,
hartelijke, blije,
opbouwende
en dankbare
reacties was een
ontroerende
bevestiging
van onze visie;

Kunst verbindt.

MISSIE
een ode aan de kinderkoppies van Sophia
Dit kunstwerk gaat over het kind met een verhaal. We brengen gezichten in beeld van negen kinderen die zijn
verbonden aan het Sophia. Door geboorte, genezing of een actuele behandeling. Dankij het Sophia is dit de
nieuwe generatie van Rotterdam. Samen vormen deze 9 portretten een kunstwerk voor de stad Rotterdam en
de Rotterdammer.

Kunst toegankelijk maken
Moderne kunst wordt vaak gezien als elitair. Met Street Art ligt dit gelukkig anders. Street Art is van iedereen en
voor iedereen. Zeer toegankelijk. Zo zien wij OH SOPHIA ook. Kunst is van en voor iedereen.

Jonge kunstenaars stimuleren
Een samenwerking van professionals en jong talent geeft een mooie interactie. In een meeloop-traject zullen we
enkele startende kunstenaars meenemen in de realisatie van dit werk. Daarbij zullen we een deel van het
ondersteunend werk aan deze jonge kunstenaars uitbesteden om hen zodoende ook een betaalde opdracht te
kunnen geven en financiëel bij te staan.

DOELSTELLING
1. Monkidoe wil een ode brengen aan de helden van het Sophia 		
Kinderziekenhuis te Rotterdam.

2. Monkidoe wil een kunstwerk neerzetten dat bijdraagt aan de
beleving, verfraaiing en leefbaarheid van de stad.

3. M
 onkidoe wil inwoners van Rotterdam in contact brengen met
kunst . Op een laagdrempelige manier wordt kunst toegankelijk en
begrijpelijk gemaakt voor iedereen.

4. Monkidoe wil bijdragen aan het profiel van Rotterdam als
kunststad.

4. Monkidoe wil een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in
Rotterdam en vele partijen middels kunst met elkaar verbinden.

5. Monkidoe wil een Kunstwerk realiseren dat zowel voor bezoeker
als partners interessant is om aan deel te nemen. Een project dat
kunst combineert met zakelijke partijen om zo kansen te creëren.

Het 1e project werd in 2013 gebruikt in de communicatie van Gemeente Rotterdam

Ervaringsplaats
Studenten van de kunstacademie en grafisch lyceum kunnen veel leren in een praktisch stage project, door ons ook wel ervaringsplaats genoemd. Zaken die je niet
direct op school leert.
Wij hebben goed contact met de jonge generatie aankomende kunstenaars en richten ons veel op het delen van kennis en ervaring. Zo hebben we de afgelopen 9 jaar
op meerdere kunstacademies en grafische lycea samenwerkingsprojecten voor en
met studenten opgezet.
Ook binnen dit project willen we studenten een kans geven om hands-on ervaring op
te doen bij het maken van een kunstwerk van dit kaliber in de openbare ruimte.
Er zullen enkele studenten worden uitgenodigd om deel te nemen en te assisteren in
zowel voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is natuurlijk ook budget ingeraamd, om
hen te kunnen betalen voor de geleverde inspanningen.

Monkidoe
Monkidoe is een kunstenaarscollectief met wortels in de schilderkunst en de
street art. Het is de naam die Lennaert Koorman en Robert Rost gebruiken
wanneer zij hun beeldende krachten bundelen. Met de passie die zij in hun
kunstprojecten in de buitenruimte steeds weer lieten zien, wisten ze een groot
publiek te bereiken en te raken. Ze waren onder andere te gast in het televisie
programma ‘Sterren op het Doek’, en voor hun documentaire portret ‘De Hof’
over het kunstenaars-echtpaar Overdam en Buurman werkten ze samen met
Ernst Jan van de Wetering van het Rembrandt Research Project.

LOCATIE
Paviljoen Binnenwegplein
Rotterdam
3 bedrijfruimtes met ieder 3 fronts

Paviljoen 1
Poppentheater
met voorkant en dakschildering

Paviljoen 2
Trattoria Panini
met voorkant en dakschildering

Paviljoen 3
Tostihuis
met voorkant en dakschildering

Partners
Sophia Kinderziekenhuis
Gemeente Rotterdam
MVGM Vastgoed
Liquitex Official
Poppentheater
Tostihouse
Trattoria Panini

ONTWERPEN
Voor de ontwerpen van de portretten hebben we een grote
fotoshoot gehouden i.s.m. Sophia Kinderziekenhuis. In totaal
zijn er 20 kinderen gefotografeerd samen met hun ouders,
broertjes, zusjes en alleen. Kinderen die vaak al voor een
lange tijd verbonden zijn met het ziekenhuis wegens hun
behandeling, maar ook kinderen die inmiddels gezond zijn,
maar toch verbonden willen blijven via de kinderraad.

Hieruit is een selectie van 6 foto’s gemaakt. Deze dienen als
basis voor de ontwerpen. Hiernaast is een eerste kleine schets
in acrylverf te zien.

PUBLIEKE IMPACT

‘Het Sophia is een bijzondere plek voor mij.
Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om
aan dit project te mogen meedoen. Ook is
onze band samen heel bijzonder. Een heel
mooi project met belangrijke personen die
om mij heen staan.‘
- Parel, kinderraad Sophia

‘Gers! Wat Een ode aan onze helden van
het Sophia... Ja natuurlijk wil ik daaraan
meewerken, onze patienten verdienen het
om in het zonnetje gezet te worden. Dit
project van de rotterdamse kunstenaars
Lennaert en Robert voor onze helden,
daar krijg je toch een warm hart van!
Kunst heeft een verbindende factor
voor de hele stad rotterdam. Dat is wat
het Erasmus MC-Sophia alleen maar kan
Toejuichen!’
- Annelies Blom
Eventmanager Erasmus MC

Annelies Blom
Toen we voor dit kunstproject bij het Erasmus MC -SHophia
aanklopten om te polsen hoe een dergelijke ode zou worden
ontvangen, vielen we in een warm bad. We kwamen voor het eerst
met Annelies in aanraking. We kunnen haar zonder overdrijven
rustig ‘De Moeder van het Sophia’ noemen. Ze zet de gaafste
evenementen voor de kinderen op en is helemaal hotel de botel op
ze. En het allermooiste is dat de kinderen net zo gek zijn op haar.

Drie van de beeldschetsen met kinderen van het Sophia

EXPOSITIE

Naast het kunstproject dat we met verf willen maken, zouden we ook graag
een expositie inrichten met portretfoto’s van alle kinderen die hebben
meegewerkt aan de fotoshoot. De verhalen en gezichten vormen samen ook
weer een portret dat wij graag zouden delen met een groter publiek.

Boekhandel Donner bevindt zich direct naast het paviljoen en lijkt een
aangewezen en perfecte locatie om dit te kunnen realiseren.

FINANCIERING
Dit project en kunstwerk heeft veel te bieden aan vele
partijen. Het verbindt en vermaakt, begeeft zicht tussen
de mensen, de stad en het commercieel centrum. Om dit
project te kunnen realiseren hebben we echter nog wel
financiële steun nodig.
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Vanaf het begin zijn we al op zoek naar partners die het
project “Oh Sophia “ willen ondersteunen. Inmiddels zijn
er al meerdere partijen die zich graag verbinden en een
bijdrage leveren. Maar we zijn er nog niet. We zoeken
nog steeds partners die ons willen helpen!

REALISATIE

Routeplan

Om dit project te kunnen realiseren dient er een financiering te

reeds afgeronde fases

worden gevonden voor de volgende kosten:

•

Ideevorming/ conceptfase

•

Opzet Projectfolder Oh Sophia

• Reiniging & gereed maken van het paviljoen

•

toestemming beschildering Paviljoen

• Ontwerp en visualisatie

•

intentieverklaring MVGM Vastgoed gevels

• Uitvoering en aanbrengen van de schildering

•

Samenwerking Sopia Kinderziekenhuis

• Afwerking

•

Presentatie Pitcher Perfect 010

• Opening en publicatie

•

Fotoshoot kinderen Sophia Kinderziekenhuis

• Foto-expositie

•

Ontwerpfase en visuals schilderingen

• Onderhoudsplan

•

Update Projectfolder

nog af te ronden fases
•

Sluiten financiering 4 stappen

•

Sponsor & partnerships

•

Opzet plan foto-expositie

•

Uitvoering Oh Sophia

MVGM Vastgoed
Het bedrijf dat het betreffende pand voor Gemeente Rotterdam
beheert, heeft toegezegd er zorg voor te dragen dat alle gevels
zullen worden gereinigd, hersteld en in een staat zullen worden
opgeleverd waarin het kunstwerk perfect kan worden aangebracht. Deze kosten zijn hiermee uit onze begroting gehaald.
					

Bijdrage in natura

Pitcher Perfect 010
waarbij wij ons projectplan hebben gepitched voor een groot
publiek steunt Oh Sophia met alle aanwezige partijen en kunstenaars middels een toegekend bedrag, 					
t

								
Een mooie bevestiging en aanmoediging die ons verder
motiveert om de realisatie van Oh Sophia te mogen voltooien.

Sponsors
Wat hebben we al binnen? En wat is er nog nodig om alles te
kunnen realiseren. Hiernaast ziet u een overzicht met alle actieve
partijen die zich al hebben aangesloten bij Oh Sophia en een
bijdrage leveren.

LIQUITEX is de uitvinder van de acrylverf en producent
van schildersmaterialen. Alle verf, penselen , spuitbussen e.d. voor
Oh Sophia zullen door Liquitex worden gesponsord. Het draagt
daarmee een bijdrage bij in natura.

ORGANISATIE

Monkidoe bestaat uit Lennaert Koorman en Robert Rost.
Het project is geheel uniek en zelfstandig in
zowel uitvoering als concept.

Voor vragen of meer informatie mail onsgerust naar:

mail@robertrost.nl
Lennaert Koorman

lennaertKoorman@Yahoo.com
Robert Rost

Lennaertkoorman@gmail.com

www.GalleryRR.nl

www.LennaertKoorman.nl.com

mail@robertrost.nl

]
mail@robertrost.nl

