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Det nyligen utbyggda domkyrkomuseet i Florens bjuder på en framstående samling
skulpturer från medeltiden och renässansen. Ljusverktygen från ERCO bidrar i stor
utsträckning till att museiarkitekturen och konstverken presenteras på ett effektfullt sätt
och framhäver deras konstnärliga kvalitet.
Domkyrkan i Florens, "Cattedrale di Santa Maria del Fiore", är en av de viktigaste och mest populära
sevärdheterna i Italien. Ca 1,4 miljoner besökare kommer varje år till denna kyrkobyggnad som
uppfördes mellan 1296 och 1436, även det intilliggande Baptisteriet räknas. Förutom dessa
byggnadsminnen omfattar domkyrkokomplexet idag domkyrkomuseet från 1891, "Museo del Opera di
Santa Maria del Fiore". Det återger byggnadshistorien kring denna florentinska sevärdhet, där så
berömda italienska konstnärer som Giotto, Brunelleschi, Ghiberti, Donatello och Michelangelo
medverkade till byggnationen och inredningen. Där presenteras även de bildkonstverk som skapats
tillsammans med domkyrkan.

En modell av den medeltida domkyrkofasaden i skala 1:1 dominerar "Salone del Paradiso", som utgör
kärnan i domkyrkomuseet i Florens.

I modellen är de välbevarade statyerna från den "ursprungliga" platsen integrerade. Skulpturerna
accentueras av strålkastaren Parscan som ett komplement till dagsljuset.

Florentinsk bildhuggarkonst i ljus från ERCO
Efter att museet under de gångna åren byggdes ut och gavs en helt ny utformning enligt ritningar från
den Florens-baserade byrån Guicciardini & Magni Architetti, räknas det idag som en turistisk
höjdpunkt i denna toskanska konstmetropol. Även ljusplaneraren Massimo Iarussi i Florens står för en
viktig del i framgången. Han har lyckats skapa en mycket skickligt och effektfullt genomförd
ljussättning av denna världsunika samling florentinsk bildhuggarkonst från medeltiden och
renässansen. För realiseringen av det genomarbetade ljuskonceptet förlitade han sig på ljusverktyg
från ERCO, som i detta projekt än en gång bevisat sin briljans och precision. Hela 1500 armaturer från
ERCO med 50 olika konfigurationer har monterats i dessa 25 salar på totalt ca 6000m2. Med denna
ljussättning presenteras museets ca 750 föremål på bästa möjliga sätt. Armaturfamiljerna Parscan och
Pollux med olika effekttal och ljusfördelningar spelar här huvudrollerna. I några fall använde Iarussi
även downlights från familjerna Quintessence och Skim, strålkastarna Optec och Pantrac samt
utomhusstrålkastaren Lightscan. Samtliga armaturer ger varmvitt ljus (3000 Kelvin).

Dagsljus från de många takfönstren kommer in i salen, som sträcker sig över tre våningar. Härigenom
skapas en utomhusatmosfär som låter de utställda föremålen komma till sin rätt.

Enskilda skulpturer och skulpturgrupper får belysning av flera Parscan strålkastare från olika vinklar
för att undvika alltför stark skuggverkan.

Individuell belysning, differentierad efter kontext
Ljusets speciella roll i huset framhålls av Monsignor Thimothy Verdon, vd för domkyrkomuseet: "I varje

museum spelar det stor roll hur konstverken blir belysta. Men när en samling nästan enbart består av
skulpturer, blir ljuset än mer betydelsefullt för presentationen. Medan målningar alltid kräver en jämn
och bländfri belysning, behöver statyer och reliefer p.g.a. sin form och sina skuggzoner en
differentierad belysning, anpassad efter tidsepok, konstnärlig stil och ursprunglig placering."
Innebörden i detta blir extra tydlig i presentationens huvudnummer, "Salone del Paradiso", som
sträcker sig över tre våningar och får ljus från takfönster. I denna lokal, som ger en viss utomhuskänsla
p.g.a. storleken och dagsljuset från takfönstren, presenteras konstverk som ursprungligen skapats för
utomhusmiljö. Där finns för det första de berömda bronsdörrarna som Lorenzo Ghiberti skapade för
Baptisteriet under första hälften av 1400-talet, avsedda för Baptisteriet. För det andra domineras salen
av en spektakulär naturtrogen modell av domkyrkans medeltida fasad. I modellen av denna fasad som
aldrig fullbordades och senare revs, integrerade man de statyer och reliefer som bevarats – så att säga
på den "ursprungliga" platsen. Som komplement till det icke riktade dagsljuset accentueras de
enskilda skulpturerna av kraftfulla Parscan strålkastare, som delvis belyser objekten från olika vinklar.

Lika inlevelsefullt som effektfullt belyst, gör Donatellos skulptur av Maria Magdalena intryck genom
sin uttrycksfullhet.

Michelangelos "Pietá Bandini" har fått en helt egen sal i museet. Det ovanifrån infallande ljuset styr
uppmärksamheten till gruppens centrala figur.

Belysningen ser enhetlig ut, men är alltid avstämd efter den enskilda statyns individuella särdrag.

Ljus från olika vinklar används för att framhäva den konstnärliga kvaliteten hos skulpturen.

Ljuset styr uppmärksamheten
I "Sala della Maddalena" en annan höjdpunkt på museet, är ljussättningen helt annorlunda. I centrum
står här en skulptur av Donatello avsedd för domkyrkans inre, och den visar Maria Magdalena som
botgörerska. I en ganska mörk omgivning framhävs statyn av accentljus och understryker samtidigt på
ett effektfullt sätt dess tilltalande karaktär. Detsamma gäller för utställningsrummet "Tribuna di
Michelangelo", där den ofullbordade Pietà Bandini står ett sent verk av den legendariske
renässansmästaren. Här utnyttjas takhöjden till att ge skulpturen ljus ovanifrån – liksom "gudomligt" –
ljus och styra besökarens uppmärksamhet till den centrala figuren i gruppen, Kristus döda kropp.

Perfekt belysning av den stora modellen av domkyrkans kupol utgör inte bara blickfång, utan
underlättar även förståelsen av konstruktionen.

Med nästan kirurgisk precision hos belysningen framhävs dekorfrisen på väggen mot den mörka
omgivningen.

Ljuset styr besökarens uppmärksamhet och bjuder in till att tolka bildberättelserna som huggits in i

stenen.

Möjligheterna i modern ljusutformning
På ett liknande sätt har planerarna lyckats utveckla en exakt ljuslösning för utställningsföremålen i
museets alla rum, vilken på ett övertygande sätt förenar form och innehåll, estetik och didaktik. I
Florens blir ljuset en upplevelse i högre grad än på de flesta andra museer. Här visas möjligheterna i
modern ljusutformning på ett exemplariskt sätt – och utan att dra uppmärksamheten från föremålen.
Bredden i armatursortimentet hos ERCO och de många olika konfigurationsmöjligheterna hos dessa
ljusverktyg är en perfekt utgångspunkt för detta exklusiva ljuskoncept. Men det är briljansen i ljuset
och precisionen hos LED-optiken från ERCO som ger konceptet den intensiva karaktär som mottogs så
entusiastiskt av både experter och allmänhet i Florens.

Ett föredömligt utställningsarrangemang, som förmedlar sitt budskap med hjälp av den exakta
ljussättningen.

Även de mindre dominerande föremålen lyckas väcka besökarnas intresse genom den konsekventa
belysningen, som här till exempel framhäver Kristusfigurens ansikte.

Den dyrbara kistan, prydd med bilder och ornament, verkar praktiskt taget självlysande.

Med hjälp av ljusverktygen från ERCO lyckas man ge en illusion av liv i den döda stenen. Den varsamt
arrangerade belysningen lockar publiken att upptäcka statyns anmärkningsvärda detaljrikedom.

Om författaren: Mathias Remmele arbetar i Berlin som frilansande publicist och utställningskurator på temat
arkitektur- och designhistoria. Som kritiker ägnar han sig även åt samtida utveckling inom dessa områden. Han är även docent vid
högskolan för gestaltning och konst i Basel.
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