
Musea

StyliD PerfectBeam

De kunst van het 
verlichten... van kunst

Philips StyliD PerfectBeam op Caravaggio 
en zijn navolgers

Musea

StyliD PerfectBeam
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Zijn dramatische licht-donker contrasten vormden al tijdens zijn 
leven een belangrijke inspiratiebron voor veel Europese, en met 
name Utrechtse schilders. Toen het Centraal Museum in Utrecht 
de kans kreeg om schilderijen van Caravaggio tentoon te stellen, 
drong zich de vraag op: hoe en waarmee gaan we deze werken 
verlichten? De Philips StyliD PerfectBeam, speciaal ontwikkeld 
voor musea, bleek de perfecte oplossing. Het resultaat was 
verbluffend. 

Alsof er licht uit de schilderijen komt. Die ervaring 

hebben veel toeschouwers als ze een werk van de 

Italiaanse barokschilder Caravaggio of een van zijn 

volgelingen bekijken. Je moet wel van goede huize 

komen om zulke werken deugdelijk uit te lichten. 

“Voor de unieke tentoonstelling Utrecht, Caravaggio 

en Europa hebben we een lichtoplossing gevonden 

met ongekende mogelijkheden voor de beste prijs”, 

zegt Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal 

Museum, Utrecht. 

Hoewel de lichtproducten van Philips voor het 

museum niet onbekend waren – de vleugel waar 

deze tentoonstelling werd ingericht, was het enige 

deel waar nog geen LED-verlichting van Philips was 

geïnstalleerd – keek men toch opnieuw wat de 

beste optie was. Philips kwam met StyliD 

PerfectBeam wederom als beste uit de bus. Maar 

alleen met de aanschaf van 200 armaturen waren 

ze er niet. Hoe zorgde het museum ervoor dat elk 

werk perfect werd verlicht?

Hoe zorg je er met LED voor dat het 
licht uit het schilderij blijft komen?
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“ Dankzij de Philips StyliD 
PerfectBeam is de verlichting 
van kunstwerken in ons museum 
nu 100% controleerbaar. We 
kunnen steeds een volledig 
andere sfeer neerzetten” 
 
Bart Rutten, artistiek directeur Centraal  
Museum, Utrecht
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De juiste balans

Voordat de meesterwerken uit Italië arriveerden, 

werd er uitgebreid getest met verlichting op 

bestaande, soortgelijke werken uit de eigen 

collectie en een reproductie van een Caravaggio. 

Daarbij werd niet alleen gekeken naar het effect  

van het licht op de schilderijen, maar ook naar  

de combinatie met de achterwand. Alle wanden 

zouden namelijk worden uitgevoerd in een kleur, 

die van boven naar onder een kleurverloop had. 

“Ook die invloed moet je meewegen in je oordeel, 

zodat alles totaal op elkaar is afgestemd”, zegt 

Rutten.

Voor het vinden van de juiste balans werd licht-

designer Bart van Gils (zie ook kader) erbij gehaald, 

die ook het lichtplan voor de tentoonstelling had 

verzorgd. Rutten: “Het was prachtig om te zien  

hoe hij met de Philips StyliD PerfectBeam de 

verlichting naar zijn hand zette. Daar hebben onze 

medewerkers veel van geleerd. Elk schilderij kreeg 

zo precies het licht dat het verdiende. Dat deze 

spot kan worden gedimd, was niet onbelangrijk. 

Rutten: “Op een werk van Gerard Honthorst, dat in 

Rome altijd schaars verlicht in een kerk hangt, kun 

je niet ineens een bak licht zetten. Dan vallen de 

beschadigingen teveel op, wat zou afleiden van de 

prachtige voorstelling.”

Volledig andere sfeer

De tentoonstelling trok in drie maanden tijd meer 

dan honderdduizend bezoekers. Behalve over de 

samenstelling van de werken, kreeg Rutten veel 

complimenten over de verlichting van de werken  

en de sfeer. 

“Mede daardoor kijk ik er met een heel goed gevoel 

op terug.” Dankzij de Philips StyliD PerfectBeam is 

de verlichting van kunstwerken in zijn museum 

volgens Rutten nu 100%controleerbaar. “Dat 

hebben we direct gemerkt tijdens de daarop-

volgende tentoonstelling, waarin kleurige foto’s, 

schilderijen en objecten te zien waren. Toen wisten 

we met deze spot een volledig andere sfeer neer  

te zetten dan bij de vorige tentoonstelling.”

 Elk schilderij kreeg precies  
het licht dat het verdiende
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Utrecht, Caravaggio en Europa. In deze tentoonstelling 

waren, naast schilderijen van Caravaggio, ook werken te 

zien van zijn navolgers (‘Caravagisten’) in Europa, met 

name afkomstig uit Utrecht. De bekendste zijn Dirck van 

Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van 

Honthorst. Het Centraal Museum bezit diverse werken 

van deze schilders. 

Utrechtse 
Caravagisten
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De Philips StyliD PerfectBeam is vanwege zijn 

uitstekende kleurweergave zeer geschikt voor 

musea en museale omgevingen, zoals galerieën. 

Elke kleur en kleurnuance komt binnen kunst-

werken maximaal tot zijn recht. Bovendien kan de 

LED spot gedimd worden. Maar dat zijn volgens 

ontwerper van de lichtoplossing Bart van Gils niet 

de enige voordelen. “De Philips StyliD PerfectBeam 

heeft een variabele bundel van 7 tot 55 graden, 

zodat ik elk werk op de juiste wijze kan kadreren. 

En dankzij de lenzen, de ‘wall washers’, kon ik de 

wanden en de kunstwerken heel vlak uitrichten. Zo 

bleef het licht-donker effect op de schilderijen het 

best behouden en kwam het kleurverloop op de 

wanden het mooist uit.” Maar hoeveel mogelijk-

heden een spot ook heeft, als ze niet of niet goed 

ingezet worden sla je de plank nog mis, zegt Van 

Gils. “Daarom is het cruciaal om spots goed uit te 

richten.” Door een beroep te doen op Van Gils en 

zijn collega lichtapplicatie-specialisten heeft het 

Centraal Museum nu het beste uit deze LED spot 

gehaald.

“ Met goed uitrichten haal  
je het beste uit de spot”

Ideaal uitgelicht 
én uitgericht
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© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan 
aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie 
met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor 
enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld 
als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders 
overeengekomen door Signify.

De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken  
van Signify Holding. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding  
of andere rechthebbenden.

11/19

www.lighting.philips.nl


