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Internationale kunstbeurzen in Azië en de Verenigde Staten, Miami, Verenigde Staten
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Belangrijke kunstbeurzen in Hongkong en Miami Beach worden verlicht met een modulaire
set uit ERCO lichtwerktuigen. Een verslag over de uitdagingen van de hedendaagse
verlichting van kunst die op twee continenten wordt ingezet.
Op het terrein van de moderne en de hedendaagse kunst geldt Art Basel, die onder andere door de
legendarische Bazelse galeriehouder Ernst Beyeler werd opgericht en in 1970 voor het eerst werd
gehouden, reeds decennialang als gerenommeerde beurs. Deze leidende positie op de internationale
kunstmarkt kon de Bazelse beurs sinds de millenniumwisseling nog uitbreiden: met de oprichting van
Art Basel in Miami Beach in 2002 expandeerde de instelling vervolgens succesvol uit naar Amerika. In
2013 introduceerde de beursonderneming ten slotte Art Basel in Hongkong. Voor de
beursbouwarchitectuur en het volledige logistiekmanagement werkte Art Basel op alle locaties samen
met de onderneming Expomobilia.

Twee armaturenmodellen voor alle beursstands
Nu werden de kunstbeurzen in Hongkong en Miami in opdracht van Expomobilia met lichtwerktuigen
van ERCO en een modulair verlichtingsconcept uitgerust dat het mogelijk maakt om de armaturen op
alle beide locaties opnieuw te gebruiken. Met slechts twee armaturenmodellen en een set verwisselbare
lenzen werd op succesvolle wijze voldaan aan de complexe taken van een flexibele verlichting voor
verschillende kunstrichtingen en formaten alsmede verschillende architectonische feiten en technische
omgevingen. Terwijl voor de verticale verlichting Pantrac wallwashers worden gebruikt, zorgen Parscan
spots voor de gewenste lichtaccenten. Zes vervangbare Spherolit-lenzen maken daarbij een veelvoud
aan lichtverdelingen mogelijk, zodat volledig verschillend gedimensioneerde objecten telkens in het
juiste licht kunnen worden geplaatst. De oplossing maakte zowel indruk op de lichtexperts van het
Züricher planningsbureau Reflexion – „Zonder meer de beste wallwashing die op de markt verkrijgbaar
is“ – als op Expomobilia als opdrachtgever van het project. De Pantrac wallwashers zijn enerzijds
indrukwekkend door de gelijkmatigheid van de asymmetrische lichtverdeling op het verticale vlak en
anderzijds door de breedte van de stralingshoek die een gering aantal armaturen en daardoor een
rendabele inzet van de armaturen mogelijk maakt.
De start van het verlichtingsproject in Hongkong
Kunstwerken zijn in meerdere opzichten een zeer gevoelig tentoonstellingsartikel die daarom ook door
de beursorganisator zeer zorgvuldig moeten worden behandeld. Het onderwerp Verlichting speelt
daarbij een eminente rol. De aan de beurs deelnemende galeriehouders huren bij Art Basel niet alleen
expositieoppervlakte, maar ook modulaire scheidingswanden waarvan de individuele expositiestands
worden gebouwd, alsmede de verlichting van de beursstand. De voor de beursbouw verantwoordelijke
hoofdaannemer, Expomobilia, gaf daarom de opdracht aan het in Zürich gevestigde
lichtplanningsbureau Reflexion om een concept uit te werken voor een hedendaagse, kwalitatief
hoogwaardige beursverlichting en om geschikte fabrikanten te evalueren.

Vele vereisten: de voorselectie van de armaturenfabrikant
Daarbij moesten van begin af aan echt uiteenlopende doelstellingen op elkaar worden afgestemd.
Terwijl voor de lichtplanner de kwaliteit van de lichtoplossing op de voorgrond stond, vond Expomobilia
een goede prijs-prestatie-verhouding, een gemakkelijker gebruik en technische robuustheid
belangrijker. Juist in Hongkong is voor de opbouw van de kunstbeurs extreem weinig tijd beschikbaar

en een te gevoelig en gecompliceerd verlichtingssysteem zou dan al snel tot problemen kunnen leiden.
De galeriehouders wilden ten slotte een hoogwaardige, professionele verlichting die aan talloze
individuele behoeften diende te voldoen. Om de juiste verlichtingsaanbieder voor dergelijk complexe
uitdagingen te vinden, koos Expomobilia voor een aanbestedingsscenario.
Gelijkmatige wallwashing en tot op de punt nauwkeurige accenten
Na een voorselectie die door Reflexion uitvoerde, werden drie internationaal actieve
armaturenfabrikanten uitgenodigd die hun lichtoplossingen in verschillende mock-ups moesten
presenteren. De taak was om een beursstand die op een oppervlakte van vijf bij vijf meter, met drie Uvormig opgestelde scheidingswanden was geconstrueerd, zodanig te verlichten dat zowel de aan de
wand bevestigde schilderijen als de vrij in de ruimte geplaatste kunstobjecten telkens optimaal zijn
verlicht. De eis was een zo gelijkmatig mogelijke verlichting van de wanden en een nauwkeurige
accentuering op de stands. Verder diende de homogeniteit van de lichtkleur en de kwaliteit van de
kleurweergave te worden geëvalueerd.
Met de armaturencombinatie Pantrac en Parscan en een set verwisselbare lenzen voor verschillende
lichtverdelingen kan aan alle verlichtingstaken in een galerie worden voldaan bij de beste
antiverblinding: accenten plaatsen individuele werken op de wand of in de ruimte naar de voorgrond,
terwijl royaal verlichte wanden de kunst ruimte bieden om te ademen.

Het vraagstuk Lichtkleur
Tussen de lichtplanners, de verantwoordelijke vertegenwoordigers van Expomobilia en de voor advies
aangetrokken galeriehouders werd in de planningsfase lang en stevig gediscussieerd over de lichtkleur
die passend moest zijn voor een kunstbeurs met als zwaartepunt Hedendaagse kunst.
Aan de hand van het ERCO LED-licht konden planners aantonen dat een uniforme, neutraalwitte
beursverlichting de beste oplossing is. Daniel Tschudy, de op dat moment voor de beurs
verantwoordelijke projectleider bij Reflexion, formuleerde in dit verband laconiek dat neutraalwit niet
voor niets zo wordt genoemd. „Bij schilderijen en kunstwerken laat het werkelijk alle kleuren
oplichten, en niet alleen de warme tinten – en garandeert daardoor een optimale kleurweergave.
Bovendien laat het zich goed combineren met het daglicht dat de beurshallen binnenstroomt.“
Wereldwijd gerenommeerde kunstmusea en galerieën hebben deze voordelen al lang erkend en hebben
hun licht dienovereenkomstig aangepast.
Technische uitdaging: modulair lichtconcept voor twee continenten
Nog voordat het evaluatieproces voor de nieuwe verlichting van Art Basel in Hongkong volledig was
afgerond, breidde Expomobilia de opdracht aanzienlijk uit. De voor Hongkong ontwikkelde
lichtoplossing moest, ofschoon in enigszins aangepaste vorm, nu ook voor de locatie in Miami worden
overgenomen. En, om niet een dubbele set armaturen op voorraad te moeten houden, diende deze, net
zoals alle scheidingswanden, telkens van de ene locatie naar de andere te kunnen worden vervoerd. Wat
vanuit het oogpunt van de beursbouwer absoluut nuttig en rendabel lijkt te zijn, veroorzaakt in de
praktijk aanzienlijke problemen. Er is namelijk geen enkele armaturenfabrikant die
standaardproducten aanbiedt die tegelijkertijd op verschillende continenten, met een telkens
verschillende spanning en vooral aanzienlijk van elkaar afwijkende normen en veiligheidsvoorschriften
gereed zouden kunnen zijn voor gebruik. Daarom was de uitdaging om voor de speciale, technische
oplossingen zowel voor de armaturen als voor het toebehoren, bijvoorbeeld de spanningsrails, een ULcertificering te verkrijgen. Investeringen die in dit bijzondere geval alleen werden gerechtvaardigd
door het aanzienlijke volume van de opdracht.

Pantrac en Parscan voor Miami en Hongkong
In Lüdenscheid werd deze buitengewone uitdaging sportief opgepakt. Deze werd beschouwd als kans
om de competentie van de Lichtfabriek als mondiaal actieve onderneming nog eens aan te tonen. Het
lukte de ontwikkelingsafdeling van ERCO daadwerkelijk om met de gebundelde kennis over licht van
het internationale netwerk de standaardarmaturen van het type Pantrac en Parscan met slechts enkele
modificaties voor een continentoverkoepelend gebruik op beurzen klaar te maken – zonder dat de

lichtkwaliteit inboette en zonder verandering aan het uiterlijk van de armaturen. Nadat de nieuwe
lichtoplossing, in opdracht van Expomobilia, in de lente van 2016 bij Art Basel in Hongkong zijn
première had, werd deze nu met succes in Miami getoond.

Gebruikte armaturen
Parscan

Parscan
Armaturen voor spanningsrails

Pantrac

Pantrac
Armaturen voor spanningsrails

Producten
Binnenverlichting
Buiten
Alle producten
Nieuwe producten
Product Finder
Spanningsrailconfigurator
Light Finder

Carrière
Carrière bij ERCO
Vacatures
Scholieren & studenten

Instappers
Professionals
Professionals in de verkooporganisaties
De mensen bij ERCO

Projecten
Work – Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen
Culture – Licht voor musea en galerieën
Community – Licht voor openbare gebouwen
Public & outdoor – Licht voor façaden, wegen en meer
Contemplation – Licht voor sacrale bouwwerken
Living – Licht voor woonruimten
Shop – Licht voor winkelwerelden
Hospitality – Licht voor hotels en restaurants
Alle projecten

myERCO
Aantekenlijst
Aanmelden
Registreren

Licht plannen
Work – Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen
Culture – Licht voor musea en galerieën
Community – Licht voor openbare gebouwen
Public & outdoor – Licht voor façaden, wegen en meer
Contemplation – Licht voor sacrale bouwwerken
Living – Licht voor woonruimten
Shop – Licht voor winkelwerelden
Hospitality – Licht voor hotels en restaurants
Kennis over licht

Bestand integreren
De onderneming
Greenology
Overzicht actuele awards

Contact
Advies
Opleiding
Pers
abonneer u op de Newsletter

Downloads
Planningsgegevens en printmedia

Inspiratie
Overzicht
Licht voor treinstations
Musea: Licht in de buitenruimte
Licht voor moderne kantoren
48V-technologie
Innovations Vlog

Casambi Bluetooth
ERCO individual
ERCO Lichtbericht Tijdschrift: gratis abonneren
Hofleverancier van het Britse koningshuis
ERCO catalogus aanvragen
ERCO boek 'Light Perspectives'
0 Artikel myERCO verzamelmand Offerte aanvragen

