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Agentuurkantoor Archimedes, Berlijn

Reportage

Creatief werken in een oude brouwerij:
Archimedes Exhibitions, Berlijn
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Het in Berlijn gevestigde Archimedes Exhibitions GmbH is een communicatiebureau dat
tentoonstellingen en multimediale exposities ontwikkelt.
Tot hun opdrachtgevers behoren wetenschaps-, cultuur- en economische instellingen net zoals Sciencecentra en gerenommeerde ondernemingen. Vorig jaar heeft het bureau zijn schitterende, in een
voormalig brouwerijgebouw gelegen kantoor uitgebreid en gerenoveerd. De verlichting van ERCO voegt
zich als geheel vanzelfsprekend naar de nieuw vormgegeven, ruimtelijke zones.
Gunnar Behrens, één van de directeuren van Archimedes, zelf architect en scenograaf, ziet de intern
geplande en gedeeltelijk door de eigen werkplaats gemeubileerde bureauruimten heel bewust als
identificatie- en representatielocaties. Voor de beslissing om bij hun verlichting weer hun toevlucht te
nemen tot ERCO lichtwerktuigen geeft hij een uitgebreide reeks redenen op: Archimedes kiest altijd
consequent voor kwaliteit en technische betrouwbaarheid – ook wanneer sommige klanten daarvan
moeten worden overtuigd. Dit streven naar kwaliteit moet zich natuurlijk ook, aldus Behrens, in de
eigen werkruimten weerspiegelen. Bovendien is het bewustzijn voor het belang van goed licht voor de
beleving van de ruimte en de uitstraling van de ruimte onder scenografen – weinig verrassend –
bovengemiddeld goed ontwikkeld.
Een ander argument voor ERCO was dat voor de zeer verschillende verlichtingseisen in de ruimten van
Archimedes altijd een passend product kon worden gevonden. Ook de goede, nauwe samenwerking
met de Berlijnse lichtadviseurs van ERCO, die in verschillende, gezamenlijk verwezenlijkte projecten
werd bewezen – bijvoorbeeld bij de Max-Planck Science Gallery 2011 en de permanente tentoonstelling
over de geschiedenis van het parlementarisme in de Duitse Dom (Deutscher Dom) aan de Berlijnse
Gendarmenmarkt in 2013 – speelde en rol. En ten slotte, aldus Gunnar Behrens, is er met betrekking
tot ERCO nog zoiets als een familieachtergrond: hij stamt af van een architectenfamilie en is als het
ware onder de spots van ERCO opgegroeid.

Starpoint pendelarmaturen, hier in een direct naast de ontvangstzone gelegen vergaderruimte, passen uitstekend bij het
minimalistische interieur van het bureau.

In de in al zijn facetten representatief vormgegeven ontvangstzone zorgt de gelijkmatige verlichting van de kastenwand voor diepte
in de ruimte.

Ontvangst onder markant gewelfd plafond

De kantoren van Archimedes, die een oppervlakte van circa 1200m2 beslaan, bevinden zich op de
bovenste verdiepingen van een gebouw dat vroeger als vatenopslag werd gebruikt. De ligging onder het
dak verklaart, waarom enkele ruimten een markant gewelfd plafond hebben – bijvoorbeeld de royale
ontvangstzone die een bijna nobele uitstraling heeft. Terwijl hier het booggewelf door vier
diepstralende Pantrac plafondwashers dankzij de perfect gelijkmatige lichtverdeling bescheiden,
echter effectief wordt geënsceneerd, verlichten Quadra lens-wallwashers een kastenwand die zich
achter de receptiebalie bevindt. Het verticale licht stuurt de aandacht van de bezoeker en verleent de
ruimte een uitnodigende en royale uitstraling. Quadra downlights met lichtverdeling oval flood zorgen
met hun lineaire lichtbundel voor de efficiënte verlichting van het bureau achter de balie – een
esthetisch-minimalistisch alternatief voor langwerpige armaturen dat overeenkomt met het concept van
de ruimte zelf.

In het kantoor van de directie, waar vaak verschillende teams tegelijkertijd werken, worden aan spanningsrails gemonteerde
Parscan breedstralers ingezet.

T wee Starpoint armaturen zijn voldoende om de vergadertafel in het kantoor van Archimedes indrukwekkend en efficiënt te
verlichten.

Flexibel werken in deze moderne tijd dankzij ERCO spanningsrails
Ook het kantoor van de directie heeft een gewelfd plafond. Hier zorgen Parscan breedstralers voor een
sprankelende basisverlichting. Gemonteerd aan een rail die bewust als ruimtevormend element wordt
gebruikt en de volledige langsas van de ruimte inneemt, maken ze het mogelijk flexibel in te spelen op
vaak wisselende werksituaties, zoals Gunnar Behrens toelicht. De plaatsing van de armaturen en hun
uitlijning kunnen met slechts weinig handelingen worden veranderd om telkens aan de actuele
behoeften te voldoen. Bovendien kunnen de gepatenteerde ERCO Spherolit-lenzen, die verantwoordelijk
zijn voor de betreffende lichtverdelingen, worden vervangen om daardoor het licht exact op het
gewenste vlak te richten.
In de beide vergaderruimten werd gekozen voor Starpoint pendelarmaturen aan spanningsrails om ook
hier de grootst mogelijke flexibiliteit te waarborgen en om de armaturen, indien nodig, snel te kunnen
ophangen. De filigrane, cilindrische armaturen passen met hun minimalistische design uitstekend in
het nuchtere, smaakvolle interieur van de vergaderruimten en maken bijna een behaaglijke indruk.
Dankzij de lichtverdeling extra wide flood zijn hier twee pendelarmaturen met telkens 8W voldoende
om de vergadertafels indrukwekkend en efficiënt te verlichten.

In de atelierruimten van bureau Archimedes viel de keuze op de armaturenfamilie Opton.

ERCO spanningsrails maken de flexibele aanpassing van de verlichting mogelijk aan vaak veranderende werksituaties.

Individuele sferen voor alle werkzones
In de atelierruimten van de productdesigners en de softwareontwikkelaars viel de keuze op de
armaturenfamilie Opton. Spots met lichtverdeling oval flood verlichten de werktafels, terwijl armaturen
met lichtverdeling wide flood op de materialenbibliotheek en de pinwanden zijn gericht. Hier bewijst
zich de natuurgetrouwe kleurweergave van het ERCO LED-licht en de perfecte antiverblinding van de
lichtwerktuigen. Het spreekt voor zich dat daarbij aan de geldende normen voor verlichting van
werkplekken wordt voldaan.
Archimedes heeft echter niet alleen de eigenlijke werkplekken en de representatieve zones met ERCO
licht uitgerust: ook in de pauzeruimte met keukentje, waar Pollux spots worden ingezet, en in de
garderobe in de gang, waar Quadra wallwashers werden ingebouwd, komen hier de producten uit de

lichtfabriek voor. Wie heeft onderkend hoe goed licht de sfeer in ruimten beïnvloedt en de
verblijfskwaliteit verhoogt, wil toch nergens daarvan afzien.

Materialenbibliotheek en prikborden worden door Opton spots met de lichtverdeling wide flood verlicht.
Voor de verlichting van de werktafels zijn Opton spots met de lichtverdeling oval flood uitstekend geschikt.

Ook in de pauzeruimte met keukentje wilde Archimedes niet afzien van ERCO producten. Hier leveren Pollux spots een bijdrage
aan de verblijfskwaliteit van de ruimte.

Ook in de tweede vergaderruimte van het bureau hangen Starpoint pendelarmaturen die hier voor een bijna behaaglijke sfeer
zorgen.
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