
Nachtvlucht – een kunstopdracht in de openbare ruimte 	  
Inspiratie-document	  

The Sun Does (Not) Move(s), 1973 



De werken in dit document maken onderdeel uit van de 
selectie voor de tentoonstelling Pieter Laurens Mol –
Nachtvlucht, van 21 mei t/m 4 september 2022 in 
Stedelijk Museum Breda, waarbij het duister en de kleur 
zwart het uitgangspunt vormt om het werk van Pieter 
Laurens Mol vanaf  de jaren zeventig tot nu te belichten. 
  
We zijn benieuwd op welke manier het werk van Pieter 
Laurens Mol en de thematische insteek jou inspireert tot 
het maken van nieuw werk.   

Noot: het kan zijn dat een aantal van deze werken uiteindelijk niet in de 
tentoonstelling te zien zijn.  

	  



Dinsdag 20 februari 1968, 1968 
Zwart-wit bariet foto op karton in eikenhouten lijst, blikken doosje met asresten van verbrande 
schilderijententoonstelling in de Beyerd (Breda), voorzien van tekstwikkel in schrijfmachine-letter op 
eikenhouten wandconsôle (56 x 56,8 cm (lijstmaat), 35 x 35 cm (beeldspiegel/fotomaat) 
 

*



*
In 1968 heeft de in Breda geboren kunstenaar Pieter Laurens 
Mol (1946) zijn eerste solotentoonstelling. Deze tentoonstelling, 
getiteld Oriëntatiekaders voor Universum, vindt plaats in De 
Beyerd, het cultureel centrum gevestigd aan de Boschstraat in 
een gebouw dat tegenwoordig onderdeel is van Stedelijk Museum 
Breda. Ontevreden over de reacties van het publiek, die naar de 
smaak van Mol te veel ingingen op de decoratieve kwaliteiten van 
de werken, verbrandt hij de dag na de sluiting op rituele wijze de 
meeste stukken die in de tentoonstelling waren opgenomen. 
Bijna al het werk dat Mol in 1966 en 1967 heeft gemaakt, gaat 
zodoende in rook op. De as verdeelt hij onder vrienden en 
mecenassen en een week later begint hij met het dragen van een 
zwart pak. Na deze eerste solotentoonstelling en daaropvolgende 
rigoureuze actie begint Mol nieuw werk te maken; het begin van 
een veelzijdige en bijzondere kunstenaarspraktijk.  
 



Nocturne, 1978  
25 zwart-wit foto’s, zwart email op houten lijst (33,9 x 40,3cm, afmeting per lijst), collectie 
Staatsgalerie Stuttgart 



Zadel voor het berijden van de maan, 1980-81 
Met bladzilver beklede nokpan op sokkel 



Crescent Reverie, 2015 
3 ingelijste zwart-wit inkjet photo prints, katoenen gipsverband op magnolia-tak 
(90 x 80 x 50 cm) 



I Love You (Written with Moonlight on Wednesday the 26th of  February 1975, 
around Midnight), 1975 
8 zwart-wit Polaroids op karton, email op houten lijst (67 x 102 cm, lijstmaat), collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam 

**	  



**	  
Verbaas je ook eens hoe een liefdesverklaring als I Love You 
überhaupt tot stand kwam: ’s nachts als een dwaas dansend op 
het dak. De afzonderlijke letters schreef  hij al bewegend voor het 
volle maanlicht, met een polaroidcamera met een geopende 
lens, zonder kunstlicht. De zilverbromide werd door het licht van 
de maan ingebrand, en een alchemist weet dat zilver een 
element van de maan is. Niet het eindresultaat, maar juist de 
precisie van het proces maakte I Love You uit 1975 tot een 
meesterwerkje. 
 
– Michel Morel, http://www.michielmorel.nl/niets-zonder-
betekenis-de-kunst-van-pieter-laurens-mol/ 



The Dream Estate, 1996 
gepatineerde zinkbekleding over houten constructie in 2 delen, linnen kussensloop 
overhoofdkussen met donsvulling, (246 x 165 x 30 cm, totaalmaat) 
	  
	  



The Sun (Does Not) Move(s), 1973 
 

***	  



***	  
In 1973 loopt Pieter Laurens Mol (1946, Breda) met een bord 
voorzien van de geschilderde tekst The Sun Does Not Move van zijn 
eigen huis dwars door de Bredase binnenstad naar zijn ouderlijk 
huis. Eenmaal bij zijn moeder aanbeland verandert hij de tekst in 
The Sun Moves en loopt hij dezelfde weg weer terug. Het 
eindresultaat is een fotografisch tweeluik waarop Mol met het bord is 
te zien: de linker foto op de heenweg genomen en de rechter tijdens 
de terugweg. 
 
Met The Sun (Does Not) Move(s) viert Mol Copernicus’ 500ste 
verjaardag. Het is een van de vele werken waarin astronomie een rol 
speelt. Maar Mols belangstelling is breed en de inspiratiebronnen 
waar hij voor het maken van werk uit put zijn divers. Naast de 
astronomie is hij onder andere ook geïnteresseerd in alchemie, de 
natuurwetenschappen, de mythologie, de vaderlandse geschiedenis 
en kunst uit het verleden.  



De Anonieme Getuigenis, 1976-1985 
Black-and-white photograph in zinc frame, roof  tiles (200 x 700 x 300 cm, total size), collectie 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 



Fleur d’Icare, 1986 
loodmenie op glas, zwanenveren en lood, muurbeugel van goudzink op staal (41,5 x 30,5 x 18 cm)  



October trial (Self  Portrait), 2015 
zwart-wit gelatine zilverdruk op aluminium in stalen lijst  



Nachtvlinder, 1970 
Vernis op verkoold vurenhout en zwart satijnen dasje in blik  



The Black Sun sets, ongedateerd (jaren 80) 
Stuifzwavel en koolstof  in caseinelijm op strokarton (12,6 x 19 cm, beeldmaat) 
 

****	  



****	  
Mol navigates the convention of  landscape painting. What at first 
appears to be straightforward: a seascape, a streetscape, a 
landscape, and a sunset or moonrise, is in fact more complex. 
For Mol has painted each with a concoction of  gunpowder 
(saltpetre), sulphur and charcoal, bound either with casein or 
condensed milk. His materials then, evoke other readings, for his 
sulphorous clouds are truly noxious, his surfaces literally 
combustile.  
 
– Ewen McDonald 



Memorandum, 1987 
asphalt, koolteer en kraaienveren op houten paneel; gemonteerd op basispaneel met acrylglazen 
omkapping, (111 x 85,7 x 10,7 cm, totaalmaat) 



Duivelsei, 2003 (tafelblad sculptuur)  
zwavelbloem in acrylbinder op polystyreen, verzinkt ijzerdraad, Oost-Indische inkt op beukenhouten 
staander, 45 cm (hoogte sculptuur) 

	  
	  
 



Untitled Circular Mourning Piece or Weeper’s Station, 1984 
Met oranje-loodmenie beschilderde stenen in houten kistje 



Het Zaaien van Duisternis (Drop Laten Vallen), 1974 
Links	  (projectvoorstel)	  :	  zwart-‐wit	  barie9oto	  op	  karton,	  potlood,	  plakkaatverf,	  inkt	  en	  dropwater	  op	  ka=papier,	  gemonteerd	  
in	  passe-‐partout;	  geBnt	  eikenhouten	  lijst	  
Rechts	  (satelietwerkje):	  plakkaatverf	  en	  laurierdrop	  op	  kra=papier;	  geBnt	  eikenhouten	  lijst	  (24,4	  x	  20,4	  cm,	  lijstmaat)	  
 

*****	  



*****	  
De Grote Kerk Breda speelt in meerdere werken van Mol een rol. Zo 
is het een belangrijk oriëntatiepunt in de skyline op de tekening 
Raketstart vanuit de Bredase binnenstad (1965) en is het duidelijk 
zichtbaar op de foto’s die deel uitmaken van het werk The Sun (Does 
Not) Move(s) (1973). In 1974 maakt Mol plannen voor een 
performance waarin de Grote Kerk de hoofdrol speelt, getiteld Het 
Zaaien van Duisternis (Dropjes Laten Vallen). Het plan was dat de 
kunstenaar, als het duister inzet aan het einde van de dag, dropjes 
zou laten vallen vanaf  de toren van de Grote Kerk. De actie zou 
precies zo lang duren als de overgang van licht naar donker.  
 
Deze performance is nooit uitgevoerd, maar de voorbereidende 
tekening en het fotowerk geven weer wat de bedoeling is van het 
werk. Gedurende de tentoonstelling worden deze objecten getoond in 
een kleine presentatie in de Grote Kerk en wordt gekeken of  we de 
performance eenmalig kunnen uitvoeren tijdens de 
tentoonstellingsperiode. 



Nature Morte (Kanarie in Kolenmijn), 2004-2005 
Lambda-print op Cibachrome op Dibond met helder acrylaat laminaat in gezwarte eikenhouten lijst (57.6 x 
48.2 x 6.7 cm), privé collectie 



The Bright Comet of  2003, 2003-2005 
Cibachrome print 


