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Lois & Richard Rosenthal Center for
Contemporary Art
Architect
Lichtplanner
Fotograaf
Projectlocatie

Zaha Hadid
Office for Visual Interaction, Inc. (OVI), Jean M. Sundin, Enrique Peiniger
Chris Cone
Cincinnati

Architect Zaha Hadid schiep in Cincinnati een markant gebouw dat hedendaagse kunstwerken een
sfeervol kader verleent.

Vanaf zijn oprichting in 1939 beschikt het gerenommeerde Contemporary Arts Center in Cincinnati
voor het eerst over een eigen gebouw. Op een levendige hoek in de binnenstad ontstond de
spectaculaire nieuwbouw, ontworpen door Zaha Hadid. Het meest kenmerkende symbool van het
ontwerp: de 'urban carpet' - in een vloeiende beweging gaat de vloer van het ingangsgebied vanaf het
straatniveau in de verticale achterwand van het gebouw over.

Enige van de drijvende krachten achter dit ambitieuze project in het middenwesten van de VS
portretteerde fotograaf Chris Cone in het kader van de feestelijke opening: dit is architect Zaha Hadid,
met de directeur van het CAC, Charles Desmarais.
Mark Stedtefeld, partner bij het plaatselijke, uitvoerende architectenbureau KZF Inc. (links), en Ed
Gaskin van het bureau van Zaha Hadid, in één van de indrukwekkende trappenhuizen.
Lois en Richard Rosenthal, de stichters die hun naam gaven aan de nieuwbouw. Het voormalige
uitgeversechtpaar zet zich op grootse wijze in voor culturele en maatschappelijke projecten.

Om op zeer verschillende media en indelingen van hedendaagse kunst te kunnen ingaan, lijkt geen
enkele galerie van het CAC op een andere. In deze ruimte die zich naar boven toe opent, vond de
gigantische 'Cloud' van kunstenaar Inigo Manglano-Ovalle zijn plaats - verlicht door zorgvuldig gerichte
Stella spots die in plafondkanalen aan spanningsrails zijn gemonteerd.

Andere kunstwerken, nieuwe, ruimtelijke situaties - en weer worden Stella spots ingezet.
Dankzij de keur aan verschillende lampenuitvoeringen kunnen de meest uiteenlopende
verlichtingstaken in het museum met spots uit het programma van Stella worden opgelost. De
uitrusting met uniform opgebouwde spots vereenvoudigt aanzienlijk het gebruik en het onderhoud.
Daarbij komen de doordachte details van de Stella spots volledig tot hun recht, zoals fixeerbare

scharnieren en de uitklapbare Snoot voor de vervanging van de lampen.

Bij de discobol-installatie 'Global V' van John Armleder wordt het sprankelende licht van de zenitaal
opgestelde Stella spots zelfs een integraal onderdeel van het kunstwerk: duizendvoudig flikkeren de
lichtreflecties over de wand van de galerie.

Voor het interactieve kindermuseum 'Un-Museum' op de 6e verdieping (boven) kozen de ontwerpers
bewust een ander lichtconcept: Hi-trac rails zijn afsluitend ingebouwd en dragen voor een deel Pollux
spots aan het spanningsrailinzetstuk, of worden als fluorescentielampen ingezet.
Bij de ingang (rechts) bestaat het licht uit een diffuse component van opaak afgedekte lichtkanalen en
gericht licht uit richtbare Gimbal plafondinbouwspots.
Adres:
44 East 6th Street, Ecke Walnut Street
Cincinnati, Ohio 45202
VS
Tel. ++1 (513) 345.8400:
Fax ++1 (513) 721.7418
www.contemporaryartscenter.org
Openingstijden:
Maandag 11.00 - 21.00 uur, 17.00 - 21.00 uur, gratis entree
Zondag, dinsdag, woensdag, vrijdag, 11.00 - 18.00 uur
Donderdag 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag 12.00 - 18.00 uur
Directeur:
Charles Desmarais, Centrum voor moderne kunst
Architect:
Zaha Hadid
Lokale, uitvoerende architecten:
KZF Incorporated, Cincinnati
Donald L. Cornett, Mark Stedtefeld
www.kzf.com/
Statica:
THP Limited, Inc., Cincinnati
Shayne Manning, Murray Monroe
Lichtplanning:
Office for Visual Interaction, Inc. (OVI)
Jean M. Sundin, Enrique Peiniger
Grondvlak:
11.000 ft2/ca. 1022 m²

Gebruikte armaturen

ERCO spanningsrails en adaptiestukken

Totale oppervlakte
80.000 ft2/ca. 7400 m²
Galerieoppervlakte:
16.441 ft2/ca. 1530 m²
Bouwkosten:
34 mln. US$
(incl. perceel en stichtingskapitaal)
Aanvang bouw:
mei 2001
Opening:
mei 2003

ERCO spanningsrails en adaptiestukken
Spanningsrails en lichtstructuren
ERCO spanningsrails leveren de benodigde energie om ruimten te laten stralen
Hi-trac spanningsrails en lichtstructuur

Hi-trac spanningsrails en lichtstructuur
Spanningsrails en lichtstructuren
Hi-trac combineert de flexibele mogelijkheden van een spanningsrail met het visual comfort van
indirecte verlichting.
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