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De onbedekte betonbouw van het Barbican Centre behoort tot de meest prominente voorbeelden van
het brutalisme in Groot-Brittannië. Nadat de bijbehorende kunstgalerie ongeveer 30 jaar met
conventionele ERCO lichtwerktuigen werd verlicht, heeft nu de conversie naar de meest moderne LEDtechniek plaatsgevonden.
Het Barbican Centre in Oost-Londen is één van de grootste cultuur- en congrescentra van Europa. Het
bevindt zich in een stadswijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig werd vernield. Voor de
nieuwe vormgeving werd in de jaren 50 een wedstrijd uitgeschreven. De winnaar was het
architectenbureau Chamberlin, Powell and Bon dat zich met zijn ontwerpen richtte op het brutalisme.
„Barbican“ betekent inhoudelijk „Vesting“. Naast de onbedekte betonbouw zijn de kenmerken de
zichtbaarheid van de materialen en constructies, alsmede de sobere en heldere vormen. Na een
jarenlange plannings- en bouwperiode opende Koningin Elisabeth II in 1982 het Barbican Centre. De
koningin noemde het gebouw een Wonder van de moderne tijd.

Sindsdien staat het Barbican Centre bekend als een centrale evenementenlocatie voor dans, muziek,
theater, beeldende kunst en film. Jaarlijks lokt het bijna twee miljoen bezoekers uit de gehele wereld.
Naast een concertgebouw, theaters, bioscopen, congreszalen en galerieën omvat het ook de ruimten
voor het London Symphony Orchestra alsmede een openbare bibliotheek, restaurants en een collectie
van exotische dieren. Tot het grote cultuuraanbod behoort de Barbican Art Gallery, die een veelzijdig
aanbod heeft van tentoonstellingen over kunst, architectuur, design, mode en fotografie.
De Barbican Art Gallery strekt zich uit over twee verdiepingen. De interieurarchitectuur berust op
eenvoudige, geometrische vormen, zoals rechthoeken, vierkanten en cirkels. Als vormgevende
elementen fungeren volumineuze betonstructuren, zoals een rechthoekige zuil in een expositieruimte.
Vanaf de eerste verdieping hebben de bezoekers een spectaculair uitzicht op de begane grond dankzij
een open vormgegeven trapportaal. Wat met name de vermelding waard is, is een rondvormige ruimte
zonder plafond met inkijk van bovenaf.
Ook tot dusver werden in de Barbican Art Gallery ERCO lichtwerktuigen ingezet, echter toen nog met
conventionele armaturen. Na circa 30 jaar dienden deze uit ecologisch en economisch oogpunt door
armaturen met LED-technologie te worden vervangen. Tegelijkertijd bleven de hoge vereisten ten
aanzien van rendement en lichtkwaliteit overeind, net zoals de bijzondere specificaties voor de
flexibiliteit van het lichtsysteem. Aangezien in ruimten met verschillende hoogtes regelmatig
wisseltentoonstellingen van schilderijen, sculpturen en video's moeten worden geënsceneerd, naar
keuze met de lichtverdelingen wallwash en spot of met contourenspots. Een andere uitdaging was om

de architectonische bijzonderheden van het onder monumentenzorg vallende gebouw te accentueren,
waaronder een cassetteplafond. De Barbican Art Gallery maakte in het kader van de relighting de
keuze voor de ERCO lichtwerktuigen Parscan, Optec, Opton en Pollux. De tot dusver gebruikte
spanningsrails kunnen dan ook verder worden ingezet.
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