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Interview met Markus Gabler, w40 Architekten, Wiesbaden

Interview

„Wij van w40 willen niet voor die mooie foto in
het vakblad bouwen, maar voor de mensen“
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w40 is een bureau voor merkenarchitectuur. Nu hebben de architecten uit Wiesbaden een project
gerealiseerd dat ze zeer na aan het hart lag: de uitbouw van het eigen bureau – met LED-verlichting van
ERCO. Wij spraken met w40-oprichter Markus Gabler over licht in shopdesign en op kantoor.
„Het karakter van onze tijd dient in onze bouwwerken merkbaar te zijn. Wij willen de vorm
van onze bouwwerken uit de essentie van de taak uitwerken, maar met middelen uit onze
tijd.“ Aldus formuleert u uw oriëntatie op vormgeving op de homepage www.w40.com. Wat
betekent dat concreet voor w40?
Markus Gabler: voor ons is het belangrijk om enerzijds de vormentaal van bouwwerken in lijn te
brengen met de behoeften van de opdrachtgever en anderzijds de voorwaarden van de ruimte of het
perceel in het oog te houden. Aan het begin van elk project bestuderen wij wat onze opdrachtgever
belangrijk vindt, hoe ze zich nu over 5 tot 10 en over 30 jaar willen zien. Het is echter net zo belangrijk
om rekening te houden met topografie en bouwrecht, alsmede met de aanwijzingen voor de gebruiker
van een ruimte. Wij van w40 willen niet voor die mooie foto in het vakblad bouwen, maar voor de
mensen.

Wat betekent deze houding voor de omgang met licht?
Licht speelt een grote rol in ons werk. Natuurlijk licht met kunstmatig licht zodanig combineren dat ze
perfect op elkaar aansluiten, is een grote uitdaging. Hoogwaardige, precieze LED-lichttechniek is een
must in al onze projecten. En hier moet ik onze ERCO lichtadviseur erbij betrekken: want als een van
de weinigen die zich op hoog niveau met licht bezighoudt, legt hij niet alleen uit welke producten voor
een project geschikt zijn en wat dat kost, maar ook welk effect licht in de ruimte heeft. Wat licht van
ERCO kwalitatief en passend bij de betreffende toepassing kan realiseren – daarvan krijg ik soms echt
kippenvel.
Oh, hartelijk dank.
Daarom stellen wij bij onze opdrachtgever aan de kaak dat weliswaar veel fabrikanten LED-techniek
gebruiken, maar dat er toch nog altijd reusachtige verschillen zijn.

Wat zorgt voor een goed lichtconcept dat natuurlijk en kunstmatig licht optimaal
combineert?
Eerst moet de omgeving in kaart worden gebracht: hoe is de lichtinval in het gebouw? Hoe kan ik
kunstmatig licht overdag zo goed mogelijk vermijden? Het is heel belangrijk om dimbare armaturen in
te zetten, zodat de lichtbronnen 's avonds een prettige sfeer scheppen, die voldoet aan de individuele
aanleiding – diner of meeting, verkoopsituatie of een etalage 's nachts.
Met kunstmatig licht kunnen op zijn beurt weer altijd nieuwe enscenerigen worden vormgegeven. Met
de ERCO Spherolit-lenzen kan ik bijvoorbeeld een trouwringetje net zo als een avondjurk of een
turnschoen highlighten om de klant enkel door licht emotioneel te raken. En dat alles met dezelfde
spot!
Kan goed licht niet ook met conventionele armaturen worden gegenereerd? Waarom is LEDlicht in uw ogen de perfecte oplossing?
Op de eerste plaats door de efficiency en de levensduur. LED-licht is duurzaam en technisch briljant.
Bij de verlichting van ons kantoor heb ik voor ERCO gekozen, omdat er zo veel mogelijkheden zijn met
hun LED-armaturen.
Wij hebben bijvoorbeeld onze toiletten op kantoor bewust donkergrijs gehouden - vanaf het plafond tot
aan de vloer. Dat betekent dat je je in een compleet donkere ruimte bevindt met wit sanitair. Daarvoor
hebben wij een ERCO armatuur met 7 watt gepland – en daarmee is de ruimte perfect verlicht. Je ziet
echt alles: jezelf in de spiegel, de wastafel en het toilet. De rest treedt naar de achtergrond. Met
conventionele armaturen zouden wij voor die kleine oppervlakte 70 tot 150 watt nodig gehad hebben!
LED-licht zou veel te koud zijn, is een nog altijd bestaand vooroordeel ...
LED-licht is niet koud. Ziet u – mijn kantoor is volledig uitgerust met warmwit LED-licht met 3000K. En
daarover krijgen wij veel complimenten.
In de entreezone van uw kantoor siert in grote letters de spreuk „We believe that brand
design is about content, emotion and engagement“ (Wij geloven dat merkendesign over
inhoud, emotie en betrokkenheid gaat). Wat betekent dat in uw dagelijks werk?
Wanneer je als architect of interieurarchitect op het terrein van de retail werkt, moet je met veel passie
deze taken aanpakken. Ook het resultaat moet emoties opwekken: driedimensionaal gebruik van
merken combineert grafische afbeeldingen, licht, materialen en het product tot de gevoelswaarde van
een ruimte. Of het nu voor Nike of voor Lego is: ieder ontwerp moet een inhoudelijk gedreven concept
hebben dat de doelgroep aanspreekt. En dat moet regelmatig worden geactualiseerd om de klant
langdurig te fascineren.
Met de ERCO Spherolit-lenzen kan ik
bijvoorbeeld een trouwringetje net zo als
een avondjurk of een turnschoen
highlighten om de klant enkel door licht
emotioneel te raken

Het terrein van merkenarchitectuur is een spannend veld voor creatieve ontwerpers. Welke
rol speelt licht in de shoparchitectuur?
Onafhankelijk van het budget is het volgende belangrijk: als een product niet verstandig is verlicht,
voelt de klant zich niet ertoe aangetrokken. Wanneer Nike een nieuwe voetbalschoen op de markt
brengt, mag deze niet ergens in een schap staan, maar moet met een spot precies worden
geaccentueerd. De uitdaging is om de merchandiser na voltooiing van een storeconcept duidelijk te
maken dat het nu zijn taak is om het licht exact op het product te richten. Het heeft geen zin, wanneer
wij dat doen – de klant moet zelf hebben begrepen, waarom het bij de lichtenscenering van zijn merk
draait.
Hoe lukt het u om uzelf als merk w40 te ensceneren?

Door zeer veel ijver, flexibiliteit en vertrouwen – dat wij door de kwaliteit van ons werk aan de bal
blijven. In onze kantoorruimten hangen geen afbeeldingen van onze projecten. Ik wil ze niet overladen.
Ik ontwerp nu echter meer typografie aan de wanden die de w40-filosofie moet weerspiegelen.
Bij het kantoorontwerp gaat het in toenemende mate om flexibiliteit op de werkplek.
Enerzijds is er plaats nodig om geconcentreerd te kunnen werken, anderzijds zijn er
communicatieve ruimten nodig. Hoe laat u zich bij dergelijk verschillende vereisten
ondersteunen door licht?
Door een doordachte lichtplanning. Voor een goede oriëntatie in de ruimte en prettige sfeer kunnen de
verschillende ruimtelijke zones met licht op de voorgrond worden geplaatst. De zone in onze
kantoorkeuken, waar gezamenlijk wordt gekookt, alsmede de keukenzone waar het team eet, kan door
middel van lichtregeling naar behoefte worden geënsceneerd. Dat geldt ook voor de vergaderruimte: zo
lang er ontwerpen op de tafel liggen, moet de tafel sprankelend zijn verlicht, terwijl via de gelijkmatige
wandverlichting sfeer wordt geschapen. Het licht kan ook naar wens worden gedimd om de vergaderof eettafel op de voorgrond te plaatsen. Of om 's avonds samen naar voetbal te kijken.
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