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UniCredit-paviljoen, in Milaan, Milaan, Italië

Stralend kleinood in het hart van Milaan: het
UniCredit-paviljoen
Opdrachtgever: UniCredit Pavillon, Mailand / Italien

Architectuur: aMDL Architetto Michele De Lucchi S.r.l., Mailand / Italien / www.amdlcircle.com
Lichtplanning: GruppoC14, Alexander Bellman, Mailand / Italien / www.gruppoc14.com
Fotografie: Dirk Vogel, Dortmund / Deutschland
Plaats: Milaan
Land: Italië

Wanneer lichtplanners en architecten de handen ineen slaan, ontstaan gebouwen van een
uitmuntende ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit. Het multifunctionele paviljoen
dat de Italiaanse architect en designer Michele De Lucchi in opdracht van de UniCredit
Bank ontwierp en in nauwe samenwerking met de lichtspecialisten van het bureau C14 in
Milaan zijn gestalte liet aannemen, lijkt als een bovengemiddeld grote lantaarn van
binnenuit op te lichten. Verlicht met lichtwerktuigen van ERCO werd het organisch
gevormde gebouw van hout en glas al zeer snel een publieksmagneet en poëtisch
middelpunt van Milaans nieuwe prestigewijk Porta Nuova.
Sinds 2005 is in de noordelijke binnenstad een volledig nieuwe wijk verrezen: met spiegels beklede
flatgebouwen en hightech kantoorcomplexen karakteriseren de Zona Porta Nuova Garibaldi.
Plaatsvervangend vertegenwoordigen ze de leidinggevende claim op het terrein van de bank- en
financiële wereld in de economische metropool van Lombardije. De kantoortoren van de UniCredit
Bank, de Torre UniCredit, rijst als markant architectonisch element van de nieuwe Milanese skyline
aan de Piazza Gae Aulenti trots 218 meter omhoog naar de hemel en is daarmee de hoogste
wolkenkrabber van Italië. Op het open terrein voor het met spiegels beklede flatgebouw ontwierp de
studio Michele De Lucchi – ook in opdracht van UniCredit – een multifunctioneel paviljoen waar
vergaderingen en congressen van de bank, maar ook openbaar toegankelijke concerten,
theatervoorstellingen of tentoonstellingen plaatsvinden.

Als contrast met de koude, technische architectuurtaal van de omgeving ontwierp De Lucchi het
centraal op het plein gelegen gebouw als organisch gevormde structuur van hout, waarvan het profiel
aan de vorm van een kiezel of zaadkorrel doet denken. De verticale constructie van houten ribben met
horizontaal gespannen larikshouten lamellen omvat een verglaasde kern met auditorium op de begane
grond, een galerie op de tussenverdieping en een "Greenhouse"-lounge onder het afgeronde dak. Het
volledige gebouw lijkt als een bovengemiddeld grote lantaarn van binnenuit op te lichten en wordt op
die manier het stralende middelpunt van het nieuwe Piazza. Niet alleen zijn organische vorm en het
natuurlijke bouwmateriaal hout, maar ook het warmwitte licht met 3000K dat voor de volledige binnenen buitenverlichting van het paviljoen werd gekozen, maken een bewust onderscheid ten opzichte van
de aangrenzende hightech architectuur van glas en staal.

Licht en verlichting als integraal onderdeel van de architectuur
Om het idee van een van verre zichtbare, warm verlichte, begaanbare houten "lantaarn" werkelijkheid
te laten worden, betrokken opdrachtgever en architect meteen aan het begin van de planning de
lichtprofessionals van studio Gruppo C14 erbij – de oprichter van het bureau, Alexander Bellman had
voor de Torre UniCredit al gedeeltelijk het interieurdesign en het lichtconcept geleverd. Samen met
studio Michele de Lucchi ontwikkelden Alexander Bellman en zijn medewerkers constructieve details,
zoals de flexibele schaduwelementen. De larikshouten lamellen zijn bestemd om het daglicht in het
paviljoen te beheersen en te regelen, de binnenruimte bijvoorbeeld bij theater- en
bioscoopvoorstellingen te verduisteren, of delicate schilderijen van een kunsttentoonstelling tegen UVstraling te beschermen. Verdere vormgevingselementen zijn de uitsparingen in de verticale houten
balken buiten voor de glasfaçade waarin Grasshopper schijnwerpers van ERCO onzichtbaar voor het oog
van de kijker werden geïnstalleerd. "Deze onderhoudsvrije schijnwerpers met hoge prestaties met een
precies afgestemde lichtverdeling werden, verspreid over de volledige gebouwommanteling, onder en
boven in openingen binnen de horizontale, houten balkstructuur aangebracht", legt lichtplanner
Alexander Bellman uit. "Hoewel deze zich buiten aan het gebouw bevinden, zijn ze voor het oog van de
kijker niet zichtbaar tussen de houten structuur en de beglazing. Ze verlichten de façade met een
accent van onder- en bovenaf met overlappende lichtbundels, zodat de indruk ontstaat alsof de
constructie van binnenuit oplicht."

De Spherolit-lenzen hebben een perfect optische regeling.
—Alexander Bellman, GruppoC14, Mailand

Efficiënte ERCO LED-lichtwerktuigen voor façade en kern van het paviljoen
Naast de precies verlichte façadestructuur werd ook gekozen voor de verlichting van de houten
onderkant van het dak in de binnenruimte met efficiënte en innovatieve LED-lichtwerktuigen van
ERCO. Lightboard inbouwbreedstralers in warmwit met 48W, geïnstalleerd in de zijdragers, verlichten
in het paviljoen met een brede lichtbundel het gewelfde plafond. De muurschijven die dieper zijn
gelegen dan de glasfaçade en de kern van het paviljoen op alle verdiepingen omvatten, worden met
behulp van in het plafond geïntegreerde Compact lens-wallwashers wallwash in warmwit met 24W en
32W gelijkmatig, helder verlicht, zodat ook 's nachts of in het voorbijgaan bijvoorbeeld
expositiestukken van een tentoonstelling in de binnenruimte kunnen worden bekeken.
Lichtplanner Alexander Bellman, die als opgeleide architect in 2003 zijn bureau Gruppo C14 in Milaan
oprichtte en momenteel 20 medewerkers in dienst heeft, is zeer te spreken over de samenwerking met
ERCO en toont zich enthousiast over de kwaliteit van de ERCO lichtwerktuigen: "Het gering
stroomverbruik, de duurzaamheid, de lage onderhoudskosten van de producten zijn één ding",
verklaart de lichtprofessional. "Daarnaast maken de Spherolit-lenzen een perfecte optische controle
mogelijk en kan het licht uiterst precies worden gepland en geïmplementeerd - dat biedt ons de
maximale planningszekerheid. Visualisatie en het daadwerkelijke resultaat dekken elkaar vrijwel af."

Over de auteur: Kristina Raderschad heeft sinds 2005 een redactiebureau in Keulen. Opgeleid als Dipl.-Ing.
interieurarchitectuur, worden haar verslagen, reportages en interviews over de thema's Architectuur en Design wereldwijd
gepubliceerd – in tijdschriften als AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK of WALLPAPER*.
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