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Sri Senpaga Vinayagar tempel, Ceylon Road

Sri Senpaga Vinayagar tempel, Ceylon Road
Architect

Designchart Architecten, Singapore

Lichtplanner Er. V R Lingam, Singapore
Fotograaf
Michael Coyne, Singapore
Projectlocatie Singapore
Van veraf is de toren van de nieuwe en grotere opnieuw opgebouwde hindoeïstische Vinayagar-tempel
in Singapore zichtbaar - ook 's nachts, dankzij de verlichting vol effect met buitenruimteproducten van
ERCO.

In Singapore leven talloze etnische en religieuze groepen vreedzaam naast elkaar. Een bijzonder bonte
groep hieronder zijn de hindoes; meestal afstammelingen van Indiase en Tamil-immigranten. Met een
bruisend, exotisch feest, 'Maha Kumbhabishegam' genaamd, wijdde de Tamil-hindoegemeenschap op 7
februari 2003 hun opnieuw opgebouwde tempel van de God met het hoofd van een olifant, Vinayagar,
in aan de Ceylon Road.

Al sinds circa 150 jaar praktiseren hindoes op deze locatie hun godsdienst. Binnenin de tempel
bevinden zich altaars die zijn gewijd aan de verschillende hindoegoden. Plafondschilderingen tonen
scènes van oude, religieuze legendes. Het verbranden van wierook en offergaven door de priester
vormen een onderdeel van de cultuur.

De toren boven het tempelportaal, de Rajagopuram, steekt 22 meter de lucht in en draagt niet minder
dan 160 godenbeelden. Dankzij zijn verlichting vol effect vormt deze ook 's nachts een markant
symbool in het stadsbeeld. Daarvoor werden Beamer schijnwerpers en Focalflood breedstralers op
masten gemonteerd. Met beschermingsgraad IP65 weerstaan deze armaturen uit het
buitenruimteprogramma van ERCO ook de tropische klimaatomstandigheden in Zuidoost-Azië.

De tempelwanden zijn versierd met reliëfs die hindoegoden in hun vele hoedanigheden tonen. Tesis
wallwashers voor vloerinbouw verlichten deze prachtige friezen.
Adres:
Sri Senpaga Vinayagar Temple,
19 Ceylon Road
Singapore 429613
Opening:
7 februari 2003
Bouwperiode: 2000 - 2003

Gebruikte armaturen

Bouwkosten: 7 miljoen Singapore dollar (ca. 3,7 mln. EUR)
Oppervlakte: 2500 m2
Erkend als 'historic site' door de National Heritage Board, Singapore

Beamer

Beamer
Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers
Beamer biedt in het klassieke schijnwerperdesign efficiënte accentspots en breedstralers voor
buiten.
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