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Mondriaan in licht. Dat is misschien wel de meest 
treffende omschrijving voor de monumentale 
lichtinstallatie van Dan Flavin die het Stedelijk 
Museum onlangs heeft verworven. Het werk 
bestaat uit twee delen: Untitled (to Piet Mondrian 
through his preferred colors, red, yellow and blue) 
en Untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2. 
De aankoop is mogelijk gemaakt door de 
 genereuze steun van een particuliere donateur, 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
Titus Fonds, en het Mondriaan Fonds. 

Dan Flavin maakte de installatie in 1986 speciaal voor 
het beroemde trappenhuis van het Stedelijk Museum. 
Dit gebeurde op uitnodiging van de toenmalige directeur 
van het museum, Wim Beeren, die Flavin carte blanche 
gaf om een monumentaal werk voor de traphal te ont
wikkelen. Eerst maakte Flavin Untitled (to Piet Mondrian 
through his preferred colors, red, yellow and blue, het gedeelte 
dat de wanden beslaat. Toen dit gerealiseerd was, besloot 
hij Untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2 daaraan 
toe te voegen. Het werk werd voor een drie maanden 
durende tentoonstelling geïnstalleerd. In 2011 was het 
opnieuw op deze locatie te zien tijdens het tentoonstel
lingsprogramma van The Temporary Stedelijk. 

Stedelijk Museum

Amsterdam

Lichtinstallatie
Dan Flavin (New York 1933-1996 Riverhead, New York)

1986. Untitled (to Piet Mondrian through his preferred colors, red, yellow and blue): roze, geel, blauw, rood 
en daglicht tl-licht; Untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2: groen tl-licht
Herkomst: Galerie David Zwirner, New York (2012)
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Ann Goldstein, de huidige directeur van het museum, 
motiveerde in een brief de aankoop van dit werk van 
Dan Flavin gedecideerd en gepassioneerd. Goldstein 
 benadrukt het kunsthistorische belang van deze licht
installatie binnen Flavins oeuvre en daarmee diens 
 betekenis voor de kunstgeschiedenis. Zij wijst er op dat 
het hier om een van de weinige monumentale werken van 
de inmiddels overleden Flavin gaat die nog succesvol ge
installeerd kunnen worden op de oorspronkelijk bedoelde 
plaats. Ze baseert zich hierbij op het oordeel van de Dan 
Flavin Estate in New York, een instituut dat de belangen 
en artistieke integriteit van het oeuvre van de kunstenaar 
behartigt. Ze stelt dat deze installatie een hoogtepunt 
is binnen de tentoonstellingsgeschiedenis van het 
Stedelijk Museum. Door het werk aan te kopen verwerft 
het  museum een topstuk voor zijn collectie en blijft de 
installatie bewaard en toegankelijk voor toekomstige 
 generaties. Anders, zo eindigt Goldstein haar pleidooi, 
zal het voorgoed verdwijnen en slechts een herinnering 
blijven van de tijdelijke presentaties uit 1986 en 2011. 

SITUATIONAL ART

De aankoop van de installatie betekent een wezenlijke 
toevoeging voor het Nederlands openbaar kunstbezit. 
Het is een belangrijke aanvulling op Flavins vroegere 
lichtwerken, veelal in oplage gemaakt, die verzameld 
zijn door het Stedelijk Museum, Museum Boijmans 
Van Beuningen, het Van Abbemuseum, het Haags 
Gemeentemuseum en Museum KröllerMüller. Geen 
ander Nederlands museum bezit echter zo’n monumen
tale site-specific lichtinstallatie. Het is tevens het laatste 
werk dat Dan Flavin maakte voor een Nederlandse 
 tentoonstellingsplek. 

Dit werk is een unicum en kenmerkend voor Flavins 
latere oeuvre, waarbij hij heel precies in dialoog trad 
met de bestaande architectuur. De kunstenaar sprak zelf 
van ‘situational art’, waarbij de vorm mede is gedicteerd 
door architecturale bijzonderheden, in dit geval de trap
penhal van het Stedelijk Museum. Het verhoudt zich 
tot het hoge plafond, de blinde arcades, de pilasters en 
de kroonlijst van de omloop van de eerste verdieping, 
rondom de trapopgang.

Vanaf 1963 werkte Flavin uitsluitend met industrieel 
vervaardigde producten, zoals standaard tlbuizen, 
armaturen en lichtkleuren. Hij ging uit van een conse
quent systeem voor de plaatsing van zijn tlarmaturen, 
waaraan esthetiek en symmetrie ondergeschikt waren. 
Voor de kunstenaar waren het lichtmateriaal en het 

door hem bedachte systeem dominant en maatgevend. 
Met zijn voor die tijd eigenzinnige lichtsculpturen baande 
hij de weg voor minimal art in de Verenigde Staten, 
hoewel hij zichzelf daarvan distantieerde. Zijn werken, 
die bestaan uit repeterende eenheden in systematisch 
geordende patronen, doen denken aan de minimalistische 
sculpturen van Carl Andre en Donald Judd. 

Ook in Untitled (to Piet Mondrian through his preferred 
colors, red, yellow and blue) en Untitled (to Piet Mondrian 
who lacked green) 2 hanteerde Flavin een consistent en 
consequent systeem voor de plaatsing van de armaturen 
van de tlbuizen. Dat esthetiek en symmetrie voor hem 
van minder belang waren, blijkt onder andere uit de 
 horizontale groene tlbalken in de dakrand, die steeds 
aansluitend aan de muur van links naar rechts lopen, 
alsof er geschreven is vanuit een kantlijn. De consequentie 
is dat de armaturen niet de gehele koof bestrijken en niet 
in het midden zijn geconcentreerd, zoals een architect 
ze waarschijnlijk zou laten plaatsen. Er blijft lege ruimte 
over aan de rechterzijde, die toont hoe compromisloos 
en streng Flavin zijn idee uitvoerde. Voor Flavin waren 
in de eerste plaats het materiaal en het systeem maatge
vend, en niet het gebouw.1

SUCCESVOLLE HERINSTALLATIE

De oplevering van Flavins lichtinstallatie had wel enige 
voeten in de aarde. Deze is voorbereid en uitgevoerd 
met steun van de Dan Flavin Estate. Flavins zoon Stephen 

Untitled (to Barnett Newman to commemorate his

simple problem, red, yellow and blue) 

Dan Flavin 

1970. TL-buis, tl-armatuur, assemblage, H 313, B 244, D 130
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en Steve Morse, de laatste assistent van de kunstenaar, 
namen de beslissingen tijdens het installatieproces. 
Het eerste waar men op stuitte, was dat Flavin voor zijn 
lichtinstallaties altijd tlbuizen en armaturen gebruikte 
die standaard en gemakkelijk verkrijgbaar waren. 
Door veranderingen op de markt met betrekking tot 
dit type lamp bleken deze producten echter niet meer 
eenvoudig verkrijgbaar. Dit leidde tot een, uiteindelijk 
geslaagde, zoektocht naar zo goed mogelijk gelijkende 
tlbuizen en armaturen.

Daarnaast moesten beslissingen worden genomen die 
verband hielden met veranderingen in de architectuur 
van het museum. Sinds Flavins installatieontwerp van 
1986 is er in het historische museumgebouw veel ver
anderd. In 2011 werd het gebouw gerenoveerd, waarbij 
de traphal op de eerste etage veranderingen heeft 
ondergaan. Toen men Flavins werk herinstalleerde, 
bevond de museumwinkel zich bijvoorbeeld niet meer 
in de trapopgang en was de arcade aan de noordzijde 
geopend in overeenstemming met de oorspronkelijke 
staat van 1895. Door deze architectonische veranderingen 
telt de installatie in 2011 in totaal 25 korte rechte en  
25 ronde tlbuizen minder dan de versie uit 1986 en lopen 
twee lichtlijnen niet door tot de vloer. Het zijn relatief 
kleine veranderingen, die geen noemenswaardige ge
volgen hebben voor de lichtinstallatie. Verhoudingen, 
ornamenten en kleuren van de muren zijn immers 
ongewijzigd. De verschijning van de installatie in 2011 
heeft zeker niet aan kracht ingeboet ten opzichte van 
1986 en het werk blijft zonder gekunstelde toevoegingen 
eerlijk ten opzichte van het gebouw. Geconcludeerd 
mag zelfs worden dat het ritme, zo essentieel voor deze 
lichtinstallatie, eerder is versterkt. 
 
BEWONDERING VOOR MONDRIAAN

Flavins (wand)sculpturen en installaties verhouden 
zich niet zelden tot de geschiedenis van vooral de 
 moderne kunst. In 1966 presenteerde het Van Abbe
museum het eerste ruimtevullende werk van Flavin in 
de tentoonstel ling Kunst Licht Kunst. Met de tentoon
gestelde installatie Greens crossing greens (to Piet Mondrian 
who lacked the color green) zocht hij de dialoog met het 
werk van Piet Mondriaan. 

Flavin bewonderde Mondriaan als wegbereider van 
de pure abstracte kunst en diens strikte kleurkeuze van 
enkel ongemengde, primaire kleuren: geel, rood en blauw. 
Mondriaans keuze was gebaseerd op zijn overtuiging dat 
deze kleuren veel minder ‘materiaal’ uitdrukken dan 

natuurlijke kleuren, zoals groen en bruin. Essentieel, 
want Mondriaan streefde naar een zuivere schilderkunst 
die – bevrijd van het materiële – het universele zou 
verbeelden. Rood, geel en blauw zijn primair als het 
over verfkleuren gaat, voor licht gelden rood, groen 
en blauw als primaire kleuren. De titel die Flavin dit 
werk meegaf, Greens crossing greens (to Piet Mondrian who 
lacked the color green), verwijst naar dit verschil, waarmee 
de kunstenaar zich nadrukkelijk in de traditie van het 
 modernisme van Mondriaan plaatst.

Met de installatie in het Stedelijk van 1986 zette Flavin 
zijn dialoog met Mondriaans werk voort. Hij vervolmaakt 
in zekere zin Mondriaans streven naar het immateriële, 
door zijn kleuren geheel te ontdoen van materie. Elke 
tlarmatuur van zijn lichtinstallatie wordt gedragen en is 
verbonden met het gebouw, maar de straling van het licht 
is onbegrensd en lost op in de ruimte. 

In het nieuwe Stedelijk Museum zal de kunst van 
voor 1950 vooral op de benedenverdieping getoond 
worden en kunst vanaf de jaren zestig boven. Bij de her
opening zal Dan Flavins lichtinstallatie, een eerbetoon 
aan de modernisten van de eerste helft van de 20ste 
eeuw, wederom schitteren als lichtgevende schakel tussen 
de eerste verdieping – de tijd van Flavin – en de begane 
grond – de tijd van Mondriaans

Sander Kletter, student Kunstgeschiedenis Universiteit Groningen

Bart Rutten, conservator collectie Beeldende Kunst

‘Monument’ for V. Tatlin

 Dan Flavin 

1969. TL-buis, assemblage, H 244, B 61, D 11 cm
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Noot

1. Saillant detail: in een 
recensie van 8 no vem  ber 
1986 in de Volkskrant, 
verweet Anna Tilroe 
Flavin dat zijn nieuwe 
installatie volledig in 
dienst staat van de 
architectuur.


