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Lichtwerktuigen van ERCO in één van de meest opzienbarende museumprojecten van het jaar: de door
toparchitect en Pritzker-prijswinnaar Rem Koolhaas (OMA/Rotterdam) ontworpen Fondazione Prada in
Milaan presenteert op circa 20.000m2 hoogwaardige kunst – perfect geënsceneerd met de meest
recente LED-lichttechniek van ERCO.
Tegelijkertijd met de kunstbiënnale van dit jaar opent in mei een spectaculair, nieuw museumcomplex
in het zuiden van Milaan zijn deuren: op het terrein van een voormalige destilleerderij, gebouwd rond
1910, ontstond een reusachtige cultuurcampus als een soort stad in de stad onder auspiciën van de
Nederlandse toparchitect Rem Koolhaas. De gigantische „Culturele speelweide van modeontwerpster
Miuccia Prada“, zoals het dagblad la Repubblica deze omschreef, omvat circa 18.000m2
expositieoppervlakte plus openbaar toegankelijke buitenterreinen. Na de Fondazione Prada in Venetië,
de Ca’ Corner della Regina aan het Canal Grande, waar hoofdzakelijk hedendaagse kunst uit eigen
collecties wordt getoond, is de vestiging in Milaan van de stichting van de producent van luxe artikelen
als culturele, multifunctionele ruimte bestemd. Daarvoor vulde Rem Koolhaas zeven bestaande
gebouwen van het historische industriecomplex aan met drie nieuwe gebouwen: een witte toren van
negen verdiepingen, een bioscoop en een glazen verhoging, het zogenaamde Podium, als centraal
museumgebouw, waar expositiestukken uit de eigen collectie van de Fondazione alsmede kunstwerken
uit internationale musea worden gepresenteerd. Bovendien omvat het complex een bibliotheek,
alsmede een museumcafé dat door filmmaker Wes Anderson in de stijl van een traditioneel Milanees
koffiehuis is geënsceneerd.

Bronzen en marmersculpturen uit de klassieke Oudheid in een hypermoderne ambiance
De culturele stichting van Miuccia Prada en Patrizio Bertelli vertrouwt op de jarenlange ervaring van
ERCO op het gebied van museumverlichting: in de tentoonstellingsgebieden van de nieuwe Fondazione
Prada werd ERCO LED-lichttechniek ingezet die de schilderijen en sculpturen nauwkeurig verlicht en
flexibel reageert op wisselende ensceneringen in het museum met een gelijkmatige, verblindingsvrije,
algemene verlichting aan de ene en een exacte accentuering van kostbare expositiestukken aan de
andere kant.
Op die wijze vormen, bijvoorbeeld in het centrale museumgedeelte – het aan drie zijden verglaasde
„podium“ dat formeel aan Mies van der Rohe’s Nieuwe nationale galerie in Berlijn herinnert – Parscan
spots, Optec contourenspots en Pantrac lens-wallwashers in de lichtkleur neutraalwit 4000K een
optimale combinatie van uiterst professionele LED-lichtwerktuigen. De openingstentoonstelling met de
titel „Serial Classic“ presenteert het spanningsveld tussen origineel en kopie in de klassieke Oudheid

aan de hand van wereldberoemde Romeinse kopieën van Griekse kunstwerken. Nauwkeurig en
geaccentueerd verlichten Parscan 12W met Spherolit-lens spot en flood alsmede Parscan 4W met
Spherolit-lens narrow spot de meesterwerken uit de klassieke Oudheid, zoals de bronzen hardloper uit
de Villa dei Papiri in Pompei of de Apollo uit Kassel. De meest verfijnde details van de bronzen en
marmersculpturen, tentoongesteld op een vloer van klassiek grijs travertin, treden haarscherp en
plastisch op de voorgrond.
Op de eerste verdieping van het „podium“ belichten Pantrac lens-wallwashers LED 24W de
wandvlakken volledig gelijkmatig en genereren met de lichtkleur neutraalwit 4000K een natuurlijk
licht, net zoals daglicht - een verlichtingsconcept dat voor een royale, uitgestrekte indruk van de
ruimte zorgt.

Ruimtelijk dichte enscenering in een vergulde, kunstzinnige ommanteling
Van veraf zichtbaar is het „Haunted House“, een gerestaureerd deel van het gebouw van de oude
destilleerderij dat uit vier verdiepingen bestaat. Architect Rem Koolhaas liet de façaden volledig met
bladgoud bekleden. Royale vensters scheppen hier krachtige verbanden tussen de
tentoonstellingsruimten en het omringende stadslandschap. In de aaneenschakeling van individuele,
kleinere ruimten ontstaat tegelijkertijd een intieme, sfeervolle, nauwe confrontatie met de kunst. De
permanente tentoonstelling laat hier meesterwerken zien uit de collectie van de Fondazione Prada,
onder andere installaties zoals „Cell (Clothes)“ van kunstenares Louise Bourgois.
Parscan spots 24W met de lichtverdeling wide flood zorgen hier voor een gelijkmatige basisverlichting
van de tentoonstellingsruimten, terwijl Parscan 12W met Spherolit-lens spots en flood de
expositiestukken optisch op de voorgrond plaatsen en hun kleuren en oppervlaktexturen op
voortreffelijke wijze tot hun recht laten komen.
De minimalistische, zwarte Parscan spots voegen zich bescheiden in de aanwezige, stalen
draagstructuur van het plafond en richten de aandacht op de verlichte expositiestukken. In de
schilderijengalerieën aan de zijkant zorgen Parscan spots 12W en lens-wallwashers 24W ten slotte voor
een perfect gelijkmatige verlichting van de aan de wand gehangen schilderijen en laten hun krachtige
kleuren uitstekend tot leven komen.

ERCO lichtwerktuigen in de binnen- en buitenruimte van de nieuwe Fondazione Prada
Terwijl in de tentoonstellingsgedeelten LED-lichtwerktuigen van ERCO met een neutraalwit licht
worden ingezet, worden de buitenruimten tussen de individuele gebouwen van het culturele complex
met warmwit licht verlicht. Beamer schijnwerpers LED 36W met lichtverdeling flood en wide flood
verlichten de geplaveide wegen, terwijl de speciaal voor de buitenruimte ontwikkelde breedstralers uit
de armaturenreeks Lightscan de grond voor de entrees verlichten. De uitstekende antiverblinding van
de ERCO buitenarmaturen zorgt voor een groot visual comfort en waarborgt dat het licht alleen daar
terechtkomt, waar het nodig is.
De in de tentoonstellings- en buitenruimten van de nieuwe Fondazione Prada in Milaan ingezette
lichttechniek met ERCO LED-lichtwerktuigen laat zien, hoe de meest veeleisende lichtoplossingen op
architectuur- en museumgebied efficiënt kunnen worden gerealiseerd. Het toch al rijke
museumlandschap van Italië is een nieuwe hotspot rijker: Miuccia Prada's nieuwste
cultuursponseringcoup wil de spiegel van de hedendaagse kunst en cultuurscene worden – en ERCO is
erbij.

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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