Musea
StyliD PerfectBeam

Philips StyliD PerfectBeam op Caravaggio
en zijn navolgers

De kunst van het
verlichten... van kunst

Hoe zorg je er met LED voor dat het
licht uit het schilderij blijft komen?
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.
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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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Volledig andere sfeer
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“Ook die invloed moet je meewegen in je oordeel,
zodat alles totaal op elkaar is afgestemd”, zegt
Rutten.
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Utrechtse
Caravagisten
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.

Ideaal uitgelicht
én uitgericht
De Philips StyliD PerfectBeam is vanwege zijn
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Centraal Museum nu het beste uit deze LED spot

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

gehaald.

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