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De kleurrijke, wervelende vormen lijken als 
bloemen uit de twaalf meter hoge muren  
in de trapzaal van het Groninger Museum  
te groeien. Ze maken deel uit van de Grand 
Stairwell Installation, die de Amerikaanse 
kunstenaar Chihuly in 2018 voor een ten-
toonstelling van zijn werk maakte. Toen 
 Andreas Blühm, directeur van het Groninger 
Museum, zag wat voor overrompelende 
 indruk de installatie maakte, zette hij alles 
op alles om het werk daar permanent te 
houden. 

NIEUWE AANWINST

Ogenschijnlijke lichtheid
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De Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly (Tacoma, 
1941) werkt in een voormalig boothuis in Seattle, de 
grootste stad in de staat Washington. Alle boothuizen 
liggen aan het water, toch zijn er maar een paar die 
zo’n spectaculair uitzicht bieden. Vanaf het terras kijk 
je op de Lake Union. Boven je hoofd dendert het ver
keer over de Ship Canal Bridge. Van buiten is niets te 
zien van wat zich binnen afspeelt. Wie de deur van 
het onopvallende gebouw binnengaat, staat meteen 
midden in de werkplaats. Ovens staan te branden, 
medewerkers lopen heen en weer. De keurig gesor
teerde pigmenten en andere materialen staan in grote 
rekken en er knippert een oude neonreclame. 

Het atelier van de kunstenaar is niet openbaar 
 toegankelijk. Dat is begrijpelijk maar ook jammer. 
Want het is niet alleen leerzaam om te zien hoe Dale 
Chihuly’s team hier werkt onder leiding van de meester, 
het verhoogt nog eens je respect voor het vakmanschap. 
Veel glasmakers en glasblazers in het team zijn zelf 
kunstenaars van naam en faam. Volgens Chihuly  
zijn het de beste ter wereld. De meester zelf kan niet 
meer aan de oven staan voor het zware fysieke werk. 
Tegelijkertijd ontgaat hem niets en zijn eindcontrole 
is genadeloos. Alles wat niet aan de hoogste eisen 
 voldoet, verdwijnt in de afvalbak.

Tijdens mijn bezoek in 2017 werden er Persians 
 gemaakt, de vormen die in Chihuly’s Grand Stairwell 
Installation en vele andere werken terugkomen. 
Daarvoor is een goed op elkaar ingespeeld team nood

Grand Stairwell Installation
Dale Chihuly
2018. Geblazen glas, 70 elementen van verschillende 
formaten, verspreid over drie twaalf meter hoge wanden
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 75.000 uit het Titus Fonds, 
€ 65.000 uit het Themafonds Glas, € 30.000 uit het 
Innorosa Fonds en € 30.000 uit het Groninger Fonds
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Titus Fonds, haar Themafonds Glas, haar Groninger 
Fonds en haar Innorosa Fonds), het Mondriaan Fonds, het legaat 
De Marees van Swinderen-de Blocq van Scheltinga, het legaat Van 
Os-Van Calcar, de Groninger Museum Salon, de BankGiro Loterij, 
Reineke Bennema & Willem Bok en Het Singeldorp.
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zakelijk: Als leek ken ik de vaktermen niet, maar ik 
zal proberen het proces te beschrijven: voor de 
Persians wordt eerst een klomp glas ter grootte van 
een fles verwarmd en een tweede medewerker giet in 
een continue beweging een dunne straal vloeibaar 
glas daarover heen. Dat alles gaat in een gelijkmatig 
draaiende beweging. Daarna gaat deze combinatie  
de oven in, om weer te worden verwarmd. Vervolgens 
wordt er een bol van geblazen, die wordt opengesne
den, opnieuw verwarmd en dan zo snel gedraaid dat 
de glasmassa zich opent als een golvende, platte bloem. 
De manier waarop de glasmakers samenwerken 
heeft iets van een dans. Het bewustzijn wordt bijna 
helemaal uitgeschakeld. De glasmakers hebben jaren 
ervaring nodig om die ogenschijnlijke lichtheid in 
hun bewegingsreeksen te ontwikkelen. 

PILCHUCK GLASS SCHOOL 

Chihuly studeerde interior design en architectuur aan 
de University of Washington in Seattle. In 1965 studeer 
de hij af en begon hij in de kelder van het huis van 
zijn ouders te experimenteren met glas als materiaal. 
Daarna leerde hij het vak van glasblazer aan de 
University of Wisconsin in Madison en ging hij ver
volgens naar de befaamde Rhode Island School of 
Design (RISD) in Providence. Daar verbreedde hij  
zijn artistieke ambities tot grote buiteninstallaties 
van geblazen glas en neonbuizen. Met een stipen
dium reisde Chihuly in 1968 naar Europa en werd hij 
de eerste Amerikaanse glasblazer die in de Venini
fabriek op Murano mocht werken. Daar werd hij zich 
bewust van de mogelijkheden van teamwork, dat zo 
essentieel zou worden voor zijn creaties. In 1971 heeft 
hij de Pilchuck Glass School in Stanwood, Washington 
opgericht. Sinds de jaren tachtig werkt de kunstenaar 
in Seattle met zijn assistenten. Chihuly’s reputatie is 
onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de 
Studio Glass Movement. Als geen ander heeft hij de 
receptie van het medium glas van ambacht naar de 
schone kunsten weten te transformeren.

Chihuly is in zijn land een beroemdheid. Zijn 
werk bevindt zich in meer dan 200 musea, met name 
in de Verenigde Staten. Zijn eigen museum Chihuly 
Garden and Glass opende in Seattle in 2012 en ont
vangt meer dan 500.000 bezoekers per jaar. In 
Europa is hij daarentegen, buiten de wereld van de 
glaskunst, nog relatief onbekend. Een enkeling  
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herinnert zich hem als je zijn Chandelier noemt die  
in de hal van het Victoria and Albert Museum in 
Londen hangt.

In Nederland bevindt zich een klein aantal van  
zijn vroege werken in de collecties van het Nationaal 
Glas museum in Leerdam en het Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam, waar al in 1989 respectie
velijk 1992 kleinere tentoonstellingen over Chihuly 
waren te zien. Toen president Bill Clinton in 1997 in 
Den Haag was om de 50ste verjaardag van het Marshall 
Plan te vieren, overhandigde hij Chihuly’s Bottle 
Green Seaform with Marigold Lip Wrap aan koningin 
Beatrix als cadeau van de Verenigde Staten.

Van december 2018 tot en met mei 2019 was in het 
Groninger Museum de tentoonstelling CHIHULY te 
 bewonderen, de grootste die ooit in Europa werd ge
houden. ‘Een verrassende en gedurfde tentoonstelling’, 
noemde Arjen Ribbens deze onderneming in de NRC. 
Het was een risico om een grote wintertentoonstelling 
aan een hier vrijwel onbekende levende meester te 
wijden. Maar zoals gehoopt waren de bezoekers 
doorgaans buitengewoon enthousiast.  

ENVIRONMENTS

Chihuly heeft een manier gevonden om met zeer fragiel 
materiaal enorme environments te creëren. Door zijn 
affiniteit met interieur en architectuur en zijn eerdere 
opleiding als interieurontwerper is Chihuly gewend 
om met architecten te werken in plaats van tegen ze. 
Op deze manier weet hij ruimtes te omarmen en te 
vullen met kunstwerken die het publiek maximaal 
stimuleren en verrassen.

Het Groninger Museum van Alessandro Mendini 
is een hoogtepunt in de postmoderne architectuur 
met onverwachte wendingen in vormen en kleuren. 
Binnen en buiten het museum wisselen klassieke, 
 ludieke en geestige elementen elkaar af. Chihuly’s 
 installaties passen uitstekend bij de missie van het 
Groninger Museum die weerspiegeld wordt in haar 
architectuur. ‘Verwondering’ en ‘meningsvorming’ 
zijn de nog steeds geldige kernbegrippen. De collectie 
is rijk aan technisch hoogstaande, kleurrijke en uit
bundige voorwerpen van vormgevers en kunstenaars 
die de grenzen van hun vak en van de gevestigde 
orde uitdaagden of nog steeds uitdagen. Van Mendini 
tot Sottsass, van Jaime Hayon tot Maarten Baas, naast 
hen voegt Chihuly’s installatie een nieuwe dimensie 

aan het museum toe: speels en meeslepend, attractief 
en technisch bijzonder vaardig. Maar deze installatie 
is nog meer dan dat.

Chihuly is erfgenaam van vele stromingen van  
de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw: 
performance kunst, happenings, conceptuele kunst 
en land art, abstract expressionisme, alles is terug  
te vinden in de manier waarop de werken gemaakt en 
geïnstalleerd worden. De Grand Stairwell Installation  
in het grote trappenhuis van het museum bevat 70 
gele, rode en oranje Persians. Zij bedekken de drie 
wanden van de 12 meter hoge zaal. Elke sculptuur 
heeft een gewicht van tussen de 8 en 15 kilo aan glas. 
Het publiek kan de installatie vanuit drie verdiepingen 
en vanaf de trap bekijken. Zodra je in beweging bent, 
staat het kunstwerk ook niet meer stil. Bij mensen die 
nietsvermoedend de trapzaal binnenwandelen zie je 
telkens weer dezelfde reactie: met open mond blijven 
ze staan en pakken dan hun smartphone om foto’s te 
nemen.

PERSIANS

Chihuly onderzoekt en herinterpreteert voortdurend 
de geschiedenis en cultuur van glas. Hij ontwikkelt 
daarbij steeds nieuwe vormen in de hoop hedendaagse 
kijkers te kunnen verwonderen. De Persians zijn 
ontstaan vanuit zo’n verkenning van vorm en kleur. 
Geïnspireerd door culturen uit het Verre Oosten nemen 
ze sindsdien nog steeds diverse gedaantes aan. De 
Persians zijn een essentieel onderdeel geworden van 
de steeds complexere installaties van Chihuly. Vanaf 
de jaren negentig worden ze in veelvoud op mu ren, 
ramen en plafonds gemonteerd. De afzonderlijke  

Neon 206
Dale Chihuly
2017

Mille Fiori
Dale Chihuly
2018

Float Boat and Fiori Boat
Dale Chihuly
2018 en 2017

Foto: Shaun C
happell

Bottle Green Seaform with 
Marigold Lip Wrap 
Dale Chihuly
1997
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Persians veranderen in een mysterieus en betoverend 
geheel. 

Voor de Grand Stairwell Installation werd de enorme 
trapzaal van het Groninger Museum in de werkplaats 
in Seattle op ware grootte gereconstrueerd. Alle Persians 
vonden daar hun plek en pas na goedkeuring werd 
alles gedocumenteerd en opgemeten. Chihuly kent 
de kracht van architectuur en weet hoe elke lijn, elke 
kleur, elke ruimte en elk object een rol speelt in het 
totaalbeeld van een installatie.

De Grand Stairwell Installation is Chihuly’s grootste 
installatie in Europa en daarmee in wezen een soort 
icoon binnen een icoon. Op de veel gestelde vraag 
‘welk kunstwerk in het Groninger Museum moet je 
gezien hebben?’, antwoordden de medewerkers van 
het museum meestal ‘het gebouw zelf’. Met de Grand 
Stairwell Installation kunnen zij dat antwoord aanpassen.

Deze monumentale aanwinst was alleen mogelijk 
door een grote groep van begunstigers. Het doet me 
deugd om te vermelden dat 80% van de bijdragen  
afkomstig is van vele particulieren. Het grootste deel 
danken we aan de leden van de Vereniging Rembrandt. 
Gelukkig kan ik beloven dat dit werk nu een vast on
derdeel is geworden van het spectaculaire museum
gebouw dat dit jaar zijn 25jarig bestaan vierts

Andreas Blühm

Directeur Groninger Museum

Zie voor meer informatie over Dale Chihuly en 
 video’s over zijn werkwijze: www.chihuly.com.

Dale Chihuly
© Chihuly Studio

Fax waarin Dale Chihuly zijn blijdschap 
over de aankoop uitspreekt: I am so proud 

to have my sculpture in the Groninger 

Grand Staircase. I love the way it looks.


