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Het opnieuw geopende archeologische museum in Madrid is zeer in trek bij het publiek. De
inhoudelijke focus ligt op Iberische kunst – bijvoorbeeld de Dame van Elche. Nauwkeurig
accentuerende verlichting van ERCO laat de historische expositiestukken expressief en
hedendaags verschijnen.
4 augustus 1897 zou voor de 14-jarige Manuel Campello Esclápez een bijzondere dag worden. Bij
werkzaamheden op het land in de buurt van de Spaanse stad Elche stuitte hij op een grotere steen die
zich bij een nauwkeurigere blik ontpopte als vrouwenbuste van zeer hoge kunstzinnige kwaliteit.
Tegenwoordig staat ze bekend als de „Dame van Elche“ en geldt als meesterwerk van de Iberische
kunst. Ze wordt op de 5e of 4e eeuw voor Christus gedateerd, is 56 centimeter hoog en bestaat uit
kalksteen. Haar ogen zijn met een glazige pasta gevuld en op sommige plaatsen worden de resten van
de gekleurde beschildering zichtbaar. Naast een groot halssieraad heeft ze een luxueus kapsel en een
kap met sieraden. Het is onduidelijk wie ze is, mogelijk een adellijke dame. De buste werd reeds in
verschillende musea tentoongesteld, zoals in het Louvre in Parijs. Tegenwoordig is ze te zien in het
Museo Arqueològico Nacional.

Ik houd van plaatsen waar ik van kunstwerken kan genieten.
—Juan Pablo Rodriguez Frade, architect

Volledige renovatie van een historisch museum voor meer bezoekers
Langs de „Gouden mijl“ in Madrid ligt een reeks gerenommeerde musea, zoals het Museo Nacional del
Prado, het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en het Museo Thyssen-Bornemisza. Ook het
Museo Arqueològico Nacional bevindt zich hier dat in 1867 door koningin Isabella II. werd gesticht. Het
is gespecialiseerd in historische vondsten van het Iberische schiereiland, aangevuld door telkens een
Egyptische, Griekse, Romeinse en Islamitische collectie. De permanente tentoonstelling maakt circa
13.000 expositiestukken voor belangstellenden openbaar toegankelijk. Naast de Dame van Elche zijn er
bijvoorbeeld een imitatie van de Grot van Altamira met rotsschilderingen uit het stenen tijdperk te zien
en het gereconstrueerde mausoleum van Pozo Moro uit de 6e eeuw. In de periode van 2008 tot 2014
werd het gebouw gerenoveerd en werd het tentoonstellingsconcept vernieuwd. Voor de totale
oppervlakte van circa 30.000 m2 was het investeringsbedrag 65 miljoen euro. In vergelijking met voor
en na de heropening is het aantal bezoekers in het eerste jaar van 200.000 naar 1.000.000 personen
gestegen.
Licht stuurt de blik van de bezoeker naar het wezenlijke.
—Juan Pablo Rodriguez Frade, architect

Aanvullende tentoonstellingsoppervlakken met communicatief vormgegeven
overgangszones

Het neoclassicistische gebouw werd in de 19e eeuw opgericht volgens de ontwerpen van architect
Francisco Jareño. In de loop der jaren vonden herhaaldelijk renovaties en uitbreidingen plaats. Voor de
onlangs afgesloten werkzaamheden is Frade Architects verantwoordelijk. De hoofdgedachte was om het
emotioneel aandoende karakter van het historische gebouw te behouden en dit ten aanzien van
communicatie en esthetiek in overeenstemming te brengen met de eisen aan een museum van de 21e
eeuw. „Om dit evenwicht tussen traditie en de moderne tijd tot stand te brengen, is uiterst
gecompliceerd. Het is zelfs de sleutel tot deze maatregel“, vat Juan Pablo Rodriguez Frade samen. Op
die wijze worden bijvoorbeeld de onlangs overdekte en met trappenhuizen uitgevoerde binnenpleinen
ook als tentoonstellingsoppervlak gebruikt. Objecten van groot formaat kunnen bij daglicht vanuit de
meest uiteenlopende perspectieven worden bekeken. Optec spots van ERCO, die aan spanningsrails
langs de wanden zijn bevestigd, plaatsen

Dankzij LED kunnen de kunstwerken nog beter worden bekeken.
—Juan Pablo Rodriguez Frade, architect

Contrastrijke verlichting voor een levendige uitstraling van de expositiestukken
De volledige tentoonstelling wordt met accenten verlicht. Door licht-donker-contrasten maken de
historische werken een bijzonder expressieve en levendige indruk. Afhankelijk van de grootte en
oppervlakte van de expositiestukken is een geschikt dimniveau gedefinieerd voor iedere
tentoonstellingsruimte. Er worden Optec spots en lens-wallwashers van ERCO ingezet met 12W, 1260lm
en de lichtkleur warmwit met 3000K, alsmede Logotec spots van ERCO met 12W, 1260lm en de
lichtkleur warmwit met 3000K. „Wij gebruiken een zeer flexibele verlichting die aanpassingen in de
presentatie toelaat“, legt Frade uit. Drie factoren bepalen de flexibiliteit van de verlichtingsinstallatie:
de armaturen worden aan spanningsrails bevestigd, de Spherolit-lenzen kunnen zonder gereedschap
worden verwisseld en de armatuurhuizen zijn formeel bescheiden vormgegeven, zodat de
lichtwerktuigen in iedere architectuur passen. Een bijzondere uitdaging was om een historisch
cassetteplafond te verlichten. De oplossing was om Hi-trac spanningsrails te gebruiken die kunnen
worden bevestigd aan ophangpunten die ver uit elkaar liggen. Bovendien kunnen Optec
armatuurkoppen met een hoek van meer dan 90° worden gedraaid en vanaf de rail worden uitgelijnd in
de richting van het plafond. In de ontvangst- en verkeerszones zijn Visor façadearmaturen van ERCO –
die voor de buitenruimte zijn ontworpen, maar zich hier uitmuntend naar de interieurarchitectuur
voegen – in de wanden ingebouwd. De diep stralende lichtverdeling verlicht verkeerszones zonder
strooilicht naar boven. Daarom kunnen de museumbezoekers zich in het gebouw oriënteren, zonder dat
de zorgvuldige presentaties van de kunstwerken worden aangetast.

Accentuering van de filigraine details van kunstwerken door precies uitgelijnd
licht
De Dame van Elche is een van de belangrijkste expositiestukken van de tentoonstelling en is
dienovereenkomstig geënsceneerd. In een verder door lichte kleuren bepaalde ruimte staat ze daar in
het centrum tegen een roodbruine achtergrond. Ze wordt verlicht met drie Optec spots van ERCO,
waarvan twee de lichtverdeling spot vanaf de zijkant hebben en één de lichtverdeling wide flood vanaf
de achterkant. De lichtkleur warmwit met 3000K onderstreept de kleur van het kalksteen. Door het
licht-schaduw-spel onderscheiden de contouren van de buste zich duidelijk. Terwijl de neergeslagen
ogen bijvoorbeeld enigszins in de schaduw liggen, maken de oogleden een zeer lichte indruk – er

ontstaat een hedendaagse, levendige uitdrukking.
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