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Axel Vervoordt Gallery, Wijnegem, Belgien

Förstklassig konst i före detta
spannmålsmagasin med belysning från ERCO
LED-ljusverktyg: Axel Vervoordts Kanaalprojekt
Ägare: Axel Vervoordt Company
Arkitektur: Axel Vervoordt r.e., Bogdan & Van Broeck, Coussée & Goris, Stéphane
Foto: T homas Mayer, Neuss/T yskland
Ort: Wijnegem
Land: Belgien
Webbplats: www.axel-vervoordt.com

I ett gammalt Genever-destilleri och senare maltfabrik från 1857 strax utanför Antwerpen
har antikvitets- och konsthandlaren Axel Vervoordt skapat ett imponerande
byggnadskomplex som förenar industrihistoria med samtida arkitektur. De gamla
spannmålsmagasinen och silorna har kompletterats med nya byggnader av olika slag som i
dag hyser kontor, lägenheter och spektakulära lokaler för konst. I dessa mycket
stämningsfulla utställningslokaler erbjuder LED-ljusverktyg från ERCO högsta tänkbara
flexibilitet och verkningsgrad. Med minimalt antal armaturer belyses målningar och
skulpturer på ett mycket effektfullt sätt med maximal precision.
Konst- och antikvitetshandlaren, samlaren och galleristen Axel Vervoordt har blivit internationellt känd
för sin förmåga att kombinera antik och samtida konst från öst och väst i stämningsfullt belysta
lokaler. Belgaren grundade sitt företag i Antwerpen 1969 på en liten gata med restaurerade byggnader
från 1500-talet som i dag är kultförklarad. Sedan 1998 har Axel Vervoordt och hans familj bit för bit
köpt upp den 55 000 kvadratmeter stora tomtmarken kring ett före detta destilleri vid den vackra
Albertkanalen som förbinder de belgiska städerna Lüttich och Antwerpen.

Under mer än 20 år och med hjälp av flera belgiska arkitektkontor har de förvandlat och kompletterat
industriminnesmärket till en liten grön stad som inrymmer såväl lägenheter och kontor som ateljéer,
en aula, en restaurang och rum för visning av konst. De historiska lagerhallarna och silorna av tegel
och betong samt ett före detta kapell fungerar i dag som utställningslokaler. Verk av kända konstnärer
som Anish Kapoor, James Turrell, Marina Abramović, Otto Boll och Tatsuo Miyajima kan ses i Axel &
May Vervoordt Foundations permanenta utställningar. Dessutom har tre rum för temporära
utställningar skapats i Axel Vervoordt Galerie.

Ett gångstråk som är kostnadsfritt för besökare förbinder gallerierna och utställningslokalerna med
Kanaal-området. ”Escher Gallery" med tio meters takhöjd, vindlande trappsystem och cirkelrunda
taköppningar efter nedmonterade stålsilor imponerar med sina ovanliga visuella relationer.

För installationen ”Gazing into Sphere” monterade den sydkoreanska konstnären Kimsooja en
speglande mellannivå som förstärker det komplexa rumsintrycket.

Parscan strålkastare i minimalistisk design och med ljusfärgen varmvit har bland annat installerats i
hörnen i ”Escher Gallery” där de belyser bjälklaget i den gamla silobyggnaden.

I alla gallerilokaler har reglerbara ERCO Parscan strålkastare använts. Utställningarna i Axel Vervoordt
Galerie växlar fyra gånger om året. Strålkastarnas spherolit-linser kan bytas utan verktyg och perfekt
anpassas till de aktuella utställningsföremålen. Parscan är dessutom idealisk för takkanaler. När
armaturerna integreras i en befintlig stålbalk som här är de i stort sett dolda för betraktaren och riktar
i stället uppmärksamheten mot de belysta konstverken.
Härifrån leder gångstråket genom anläggningen förbi en centralt placerad och av vattenbassänger
omgiven betongbyggnad där Anish Kapoors monumentala verk ”At the Edge of the World” är placerat.
Bakom betongbyggnaden finns en ny byggnad som Axel Vervoordt ritat i nära samarbete med den
japanska arkitekten Tatsuro Miki. Byggnaden tar maximal hänsyn till matematiska principer och
proportioner och badar i naturligt ljus. Här presenterar han konstverk från Axel & May Vervoordt
Foundations samling, bland annat av kända Zero- och Gutai-konstnärer.

Mörkgrå väggar skapar en andaktsfull atmosfär där konstbetraktelsen står i fokus. Parscanstrålkastarnas mycket goda avbländning och precision möjliggör ett spännande samspel mellan ljus
och mörker. I gallerilokalerna för växlande utställningar på nästa våningsplan råder en helt annan
stämning. Även här erbjuder LED-ljusverktyg från ERCO högsta tänkbara flexibilitet och
verkningsgrad. Med minimalt antal armaturer belyses målningar och skulpturer på ett mycket
effektfullt sätt med maximal precision.

Den mediterande buddhistmunken i lackerat trä i den så kallade Black Box belyses effektfullt av en
Parscan strålkastare. Med ett vridreglage på armaturen kan strålkastaren, som har 15W
anslutningseffekt, dessutom ljusregleras för att skapa en mycket mjuk ljuseffekt. En annan Parscan
strålkastare accentuerar den utvändiga väggen på Black Box.

Nästan svarta väggar i några av rummen skapar en andaktsfull atmosfär där konstbetraktelsen står i
fokus. Det räcker med ett fåtal strålkastare för att belysa de utställda konstverken från ost och väst
med stor precision. Den japanska Zen-målningen (vänster) från 1500-talet ljussätts med en enda
Parscan strålkastare med 12W anslutningseffekt och ljusfördelningen oval flood. Den klotformade
bronsskulpturen ”Natura” av Lucio Fontana belyses med en Parscan strålkastare med ljusfördelningen
narrow spot medan ljusfördelningen flood eller wide flood används för övriga målningar.

Fokus på konsten: effektfull belysning med Parscan och Pollux från ERCO
Fyra gånger om året växlar utställningarna i Vervoordts gallerier ”Escher Gallery”, ”Patio Gallery” och
”Terrace Gallery” vid Kanaal. Här visas målningar och teckningar, fotografier och mediakonst liksom
skulpturer i vitt skilda format. En del utställningskoncept kräver dessutom att rummen delas av med

mobila mellanväggar. Axel Vervoordts scenograf Chris Pype anpassar då ERCOs LED-ljusverktyg till den
nya situationen och de olika utställningsföremålen i rummet.

”Patio Gallery” är ett vitt utställningsrum som släpper in norrljus via sågtandat tak och erbjuder en
idealisk kuliss för presentation av målningar (på bilden: Raimund Girke ”Dominanz des Lichts”).

Dagsljuset kompletteras av Parscan strålkastare.
Spherolit-linserna på strålkastarna Parscan och Pollux kan bytas utan verktyg. Det betyder att
utställningsarrangörerna enkelt kan göra om armaturerna från exempelvis smalstrålande spot till
bredstrålande washer. Även asymmetriska ljusfördelningar som oval flood och wallwash kan användas,
vilket gör det möjligt att helt anpassa ljuskäglan till de visade konstverken.

”Terrace Gallery” med sina grå väggar och golv samt mörka trätak bildar en neutral, reducerad ram för
de växlande utställningarna i Axel Vervoordt Gallery (på fotot: vy över utställningen av Chung ChangSup).

Med nio möjliga ljusfördelningar är ERCO Parscan ett perfekt ljusverktyg för accentuering av
konstverk i olika format framför denna neutrala bakgrund, samtidigt som själva armaturen är diskret
dold. Konstverken tycks lysa av sig själva medan den grå väggen framstår som en passepartout.
Ljus som projiceras via linser möjliggör ljusstarka accenter även med låga effekttal. Pollux och Parscan
imponerar med LED-moduler på 6 respektive 12 watt trots sina kompakta yttermått. Strålkastarna är
diskret placerade i de ombyggda industribyggnadernas stämningsfulla lokaler, vilket gör att
betraktarens uppmärksamhet helt riktas mot ljuset och de belysta konstverken.

”Terrace Gallery” med sina grå väggar och golv samt mörka trätak bildar en reducerad ram för de
växlande utställningarna i Axel Vervoordt Gallery (på fotot: målning av Saburo Murakami). Parscanstrålkastarnas exakta belysning med ljusfördelningarna spot, flood och oval flood samt de kompakta
Pollux-strålkastarna ser till att de visade konstverken hamnar i fokus framför den neutrala
bakgrunden.

Om författaren: Kristina Raderschad driver en redaktionsbyrå i Köln sedan 2005. Hon är utbildad civilingenjör i
inredningsarkitektur, och hennes rapporter, reportage och intervjuer på teman som arkitektur och design publiceras över hela
världen - i magasin som AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK eller WALLPAPER*.

Armaturer som används
Parscan

Parscan
Armaturer för strömskenor

Pollux

Pollux
Armaturer för strömskenor

Produkter
Inomhus
Utomhus
Alla produkter
Produktnyheter
Product Finder
Konfigurator för strömskenor
Light Finder

Karriär
Karriär hos ERCO
Lediga tjänster
Elever & studenter

Nya på arbetsmarknaden
Yrkesmänniskor
Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen
Människor hos ERCO

Projekt
Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader
Culture – ljus för museer och gallerier
Community – ljus för offentliga byggnader
Public & Outdoor – ljus för fasader, gångvägar med mera
Contemplation – digitalt ljus för sakrala byggnader
Living – ljus för privatbostäder
Shop – ljus för butiker
Hospitality – ljus för hotell och restauranger
Alla projekt

myERCO
Urvalslista
Logga in
Registrering

Ljusplanering
Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader
Culture – ljus för museer och gallerier
Community – ljus för offentliga byggnader
Public & Outdoor – ljus för fasader, gångvägar med mera
Contemplation – digitalt ljus för sakrala byggnader
Living – ljus för privatbostäder
Shop – ljus för butiker
Hospitality – ljus för hotell och restauranger
Ljuskunskap

Om ERCO
Företaget
Greenology
Översikt över de senaste utmärkelserna

Kontakt
Rådgivning
Utbildning
Press
Prenumerera på Newsletter

Nedladdning
Planeringsdata och trycksaker

Inspiration
Översikt
Ljus för tågstationer
Museer: Ljus utomhus
Ljus för moderna kontor
48V-teknik
Innovations Vlog

Casambi Bluetooth
ERCO individual
Tidningen ERCO Lichtbericht: prenumerera kostnadsfritt
Hovleverantör till det brittiska kungahuset
Beställ ERCO katalog
ERCO bok 'Light Perspectives'
0 Artikel myERCO produktkorg Offertförfrågan

