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Motorfietsen of architectuurontwerpen – in het Palau Robert Barcelona worden vaak wisselende
tentoonstellingen over de meest diverse onderwerpen getoond. ERCO spanningsrails en spots
waarborgen dat nieuwe lichtconcepten snel en eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd.
Oorspronkelijk was het Palau Robert het eigendom van een invloedrijke aristocraat, politicus en
zakenman – Robert Robert i Surís. De neoclassicistische privévilla werd in 1903 onder leiding van
architecten Henry Grandpierre en Joan Martorell i Montells opgeleverd. Voor de vormgeving van de tuin
was landschapsarchitect Ramon Oliva verantwoordelijk, die de palmen van de Wereldtentoonstelling
van 1888 hier verder gebruikte. Na een afwisselende geschiedenis is het Palau Robert tegenwoordig in
bezit van de Catalaanse regering. Met tentoonstellingsgedeelte, concertzaal en een
toeristeninformatiecentrum vormt dit een vast onderdeel van het culturele leven van Barcelona.

De neoclassicistische stadsvilla werd aan het begin van de 20e eeuw in opdracht van de aristocraat Robert Robert i Surís gebouwd.

Naast vier
In het Palau Robert in Barcelona zijn wisseltentoonstellingen te zien; vaak met de focus op Catalaanse onderwerpen.

tentoonstellingsruimten worden ook de zaal en de tuin voor bezichtigingen gebruikt. Meestal zijn het
compacte formaten die parallel en slechts korte tijd zijn te zien. De onderwerpen strekken zich uit over
een groot gebied, waarbij regelmatig aspecten over de identiteit, de maatschappij, het maatschappelijk
leven en de cultuur van Catalonië aan de orde komen. „Catalunya Moto“ toonde bijvoorbeeld de historie
van de motorfiets in Catalonië. „RCR Arquitectes – Creativitat Compartida“ presenteerde ontwerpen van
de in Olot gevestigde architecten Rafael Aranda, Carme Pigem en Ramon Vilalta. Wanneer de foto's van
de beide exposities naast elkaar worden bekeken, vallen in eerste instantie de verschillende
lichtconcepten op. Terwijl de motorfietsen contrastrijk, met lichte accenten tegen een donkere
achtergrond zijn geënsceneerd, maken de architectuurontwerpen samen een zeer lichte indruk - en dat
dankzij doorschijnende tentoonstellingswanden met achtergrondverlichting en aanvullende highlights.
Onlangs werden de
De motorfietsen werden met lichte accenten tegen een donkere achtergrond expressief geënsceneerd.

tentoonstellingsruimten van het
Palau Robert nieuw verlicht.
Aangezien de tentoonstellingen

vaak wisselen, moet de installatie

De tentoonstelling „Catalunya Moto“ toonde de historie van de motorfiets in Catalonië.

De architectuurontwerpen maken de indruk alsof ze in fel licht zijn gedompeld - dankzij doorschijnende tentoonstellingswanden met
achtergrondverlichting en aanvullende highlights.

De tentoonstelling „RCR Arquitectes – Creativitat Compartida“ presenteerde ontwerpen van de Catalaanse architecten Rafael
Aranda, Carme Pigem en Ramon Vilalta.

met maximale flexibiliteit zijn aangelegd. Momenteel waarborgen spanningsrails dat de armaturen met
weinig handelingen kunnen worden verplaatst of vervangen. Bij de gebruikte spots van ERCO, Logotec
en Optec, kunnen bovendien de Spherolit-lenzen, die verschillende lichtverdelingen genereren, zonder
gereedschap worden vervangen. Om verschillende ensceneringen mogelijk te maken, biedt ERCO zes
zeer precieze, zelfontwikkelde lenzen aan; van narrow spot via flood tot oval flood. Bovendien is traploos
dimmen mogelijk.
Aankondiging van een bijzondere expositie met ERCO:
Van 23 september tot 9 oktober 2016 is de tentoonstelling „Matthew Penn – Illuminating Characters“
(Verlichte karakters) in samenwerking met ERCO in het Palau Robert te zien. De Britse kunstenaar
verlicht zijn schilderijen, waarin licht een centraal vormgevingsmiddel is, uitsluitend met
lichtwerktuigen van ERCO. Meer informatie treft u aan in de reportage „Matthew Penn Speuren naar
licht“
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