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Det traditionsrika museet för Hamburgs stadshistoria hyllar den nordtyska
bryggerikulturen med en specialutställning. Här krävs ljussättning av många olika
utställningsföremål inom detta ovanliga kulturhistoriska tema. Utställningsmakarna har
lyckats med detta på ett överraskande, underhållande och översiktligt sätt med hjälp av ett
system av effektfulla bilder och väl avgränsat accentljus från ERCO.
Med anledning av 500-årsjubileet för den tyska renhetslagen handlar utställningen "Kein Bier ohne
Alster" (Ingen öl utan floden Alster) om bryggerikulturen, speciellt i Nordtyskland. På endast 620m2
visar utställningen bryggerikulturens historia från det gamla Egypten över medeltiden fram till idag –
med ca 400 utställningsföremål av vitt skilda slag. Tyngdpunkten ligger på föremål från Nordtyskland,
till exempel en originalkittel från 1700-talet, botaniska framställningar av humle och spannmål,
dyrbara stilleben från 1600-talet, historiska dryckeskärl, reklamskyltar och underlägg för ölglas från
1900-talet och produkter från högaktuella hantverksmässiga ölsorter.
Vägledningssystem med grafik och ljus
Den största utmaningen vid formgivningen av utställningen var att bemästra mångfalden av innehåll
och form på den lilla ytan. För att strukturera innehållet och vägleda besökarna genom utställningen
har utställningsmakarna Volker von Baczko och Oliver Thomas, grundare av designateljén IIID brand
communication i Hamburg, utvecklat ett attraktivt vägledningssystem av endast två komponenter: För
det första löper framträdande gula linjer över golvet och väggarna fram till utställningstexterna. För
det andra strukturerar dessa "ölvägar" elva ungefärligen kronologiskt indelade teman kring
bryggeriprocess och ölkultur, till exempel "Fat och fatmakare", "Krogar och barer" och "Hansans
brygghus". Den andra viktiga komponenten är den kontrastrika accentuerande belysningen med en
enda armaturfamilj, den kompakta strålkastaren Light Board från ERCO. Helt utan allmänbelysning,
bara genom ett antal exakta ljusaccenter utan spill-ljus skapas orientering i rummet. Ljuset leder
besökaren och skapar struktur bland utställningsföremålen.

Struktur genom sex ljusfördelningar
Med en nästan komplett uppsättning Spherolit-linser från ERCO – med ljusfördelningar från narrow
spot och spot till flood och oval flood och även wallwash – får utställningsföremål och grupper av
föremål en individuell ljussättning: Detaljerade historiska teckningar på den mörka väggen accentueras
väl avgränsat med den smala ljuskäglan narrow spot, och den breda ljusfördelningen flood ger perfekt
ljus på ett knallrött historiskt fordon för ölutkörning. Ljusfördelningen spot ger jämn belysning på
utställningstexterna och större konstverk. Strålkastare med oval ljusfördelning understryker effektivt
de gula linjerna, ett slags abstrakta ölledningar. På väggarna vid ingången inramar ljuskäglor med
ljusfördelningen oval flood citaten i storformat. Olika ljusfördelningar i tur och ordning skapar en
dynamisk och visuell rytm på väggen som leder besökarna längs väggarna.

Dramaturgi genom grafik och ljus: Väl avgränsade ljusaccenter med strålkastare från ERCO och
modern utställningsgrafik strukturerar informationen och vägleder genom specialutställningen "Kein
Bier ohne Alster".

Museikurator Ralf Wiechmann från museet för Hamburgs stadshistoria och de båda
utställningsmakarna från IIID brand communication, Volker von Baczko och Oliver Thomas (från

vänster), framför en bryggerikittel från 1700-talet

Planritningen för specialutställningen "Kein Bier ohne Alster" visar den genomtänkta dramaturgin i
vägledningssystemet, som utgörs av grafik och ljus. (Copyright: IIID brand communication)
För att inte de delar av utställningen som befinner sig längst bak ska bli bortglömda, är väggen i änden
av rummet jämnt belyst med wallwash. Här syns än en gång betydelsen av belysta vertikala ytor för den
mänskliga uppfattningsförmågan: "Den jämnt belysta bakre väggen anger riktningen, genom att den
nästan suger in betraktaren till området längst in", säger Volker von Baczko, Corporate Architect på
IIID brand communication.
Enligt perceptionspsykologins lagar delas rummet in i zoner med hjälp av ljus, information från olika
belysningsnivåer struktureras visuellt och rangordnas. "Ljuskonceptet, som är anpassat efter
människans uppfattningsförmåga, är en viktig beståndsdel av utställningens utformning", säger Oliver
Thomas. "Vid utvecklingen av denna utställning har vi utnyttjat det faktum att strålkastarna med sina
utbytbara linser är praktiska verktyg, med vilka rum kan gestaltas flexibelt och som kan justeras även
vid uppbyggnaden."

Temakuberna: Titthål med god visuell komfort
Rumshöga, svarta utställningskuber delar in och utökar utställningsytan. De svarta väggarna skapar ett
lugn i rummet och riktar koncentrationen mot de olikartade föremålen, formerna och materialen. För
att locka besökarna att intuitivt upptäcka sammanhangen finns titthål och halvgenomskinliga vävtäckta
öppningar i kuberna, som väcker nyfikenheten på innehållet. Ljusaccenter, väl avbländade och riktade
mot respektive utställningsföremål utan spill-ljus, betonar det viktiga och låter mindre betydelsefulla
föremål stanna i bakgrunden. Dessutom förstärker den differentierade belysningen intrycket av djup i
rummet.

Rummet för specialutställningar ligger undangömt bakom museets café. Citat i storformat belysta av
linjära ljuskäglor leder besökarna genom en smal gång i museets centrala lokal.

I entrén presenteras den antika bryggerikulturen för besökaren. Det briljanta LED-ljuset från
strålkastarna Light Board belyser här inskriften på den romerske ölbryggarens gravsten.

Ingången väcker nyfikenhet

I korridoren framför ingången till utställningen omges en långsträckt glasmonter av citat i storformat.
Montern innehåller historiska utställningsföremål med anknytning till ölbryggning, bland annat en
romersk ölbryggares gravsten och planritningen till ett klosterbryggeri. Texterna i sina exakt
horisontella, linjära ljuskäglor, framhävda av accentbelysning på den mörkgrå väggen, leder besökarna
in till utställningslokalen. Detta skapar en scenografisk inramning som fäster uppmärksamheten på det
ovanliga utställningstemat – trots att ingången är gömd bakom två tunga branddörrar. "Att bara rada
upp utställningsföremålen bredvid varann, fungerar inte numera." konstaterar museikurator Ralf
Wiechmann. "Nutidens tankar om utställningar innebär att väcka besökarnas nyfikenhet, bjuda på
överraskningar, lämna något öppet."
Museikurator Ralf Wiechmann förklarar med hjälp av en modell, specialutvecklad för museet för
Hamburgs historia, utflödet från den medeltida "vattenkonsten" i dagens centrum av hansastaden
Hamburg – och Alster-vattnets betydelse för ölkvaliteten.
Ljuskvaliteten för vart och ett av objekten är avgörande: Till exempel inbjuder en kub med
panoramafönster och linjär belysning i mitten av utställningsrummet till att slå sig ned. Här kan man
se modellen av vattenförsörjningen i det forna Hamburg, den så kallade "vattenkonsten", vars
omsorgsfullt utarbetade detaljer framträder på ett effektfullt sätt tack vare det exakta LED-ljuset
"Modellen står sedan 1990-talet i vår permanenta utställning, men tack vare det exakta ljuset kommer
utställningsföremålet verkligen till sin fulla rätt först här i specialutställningen", gläder sig Ralf
Wiechmann. Med den goda avbländningen syns nätt och jämt de två strålkastarna med linjär
ljusfördelning i taket ovanför den öppna kuben.
Här berättar Ralf Wiechmann, kurator för utställningen "Kein Bier ohne Alster", om en höjdpunkt i
utställningen: Oljemålningen "Stilleben med öl och bröd" målades år 1665 av konstnären Georg Hinz
från Hamburg (1630-1688).

Bästa möjliga ljus för krävande föremål
Ralf Wiechmann presenterar stolt utställningens mest värdefulla föremål: Hamburgskonstnären Georg
Hinzs vanitas-stilleben (vanitas = tomhet, förgänglighet) från år 1665. Konstverket är ett lån från
Hamburgs konsthall och visar ett glas öl och ett bröd som någon ätit av. Den gyllene och pärlande
drycken ser alldeles nyupphälld ut, men det vita skummet börjar redan falla ihop en aning – en
anspelning på förgängligheten i jordelivet.
Trots den totalt sett låga belysningsnivån är exklusiva föremål som detta ljussatta med briljans och
mycket god färgåtergivning. Ljuset visar målningens alla detaljer, som ju har symbolisk betydelse",
berättar Wiechmann, "och uppfyller även alla konservatoriska krav."
Tack vare det UV- och IR-fria ljuset från ljusverktyg från ERCO kan skadlig påverkan på material och
färger genom fotokemiska och termodynamiska processer minimeras. Planerarna valde strålkastaren
Light Board med 12W och varmvitt ljus för att få en skonsam och samtidigt behagligt varm belysning.
Strålkastarna för särskilt ljuskänsliga bilder, som bara får belysas med högst 50 lux, har endast 4W
ansluten effekt för väl avgränsad accentuering av dessa exklusiva föremål med minsta möjliga
ljusintensitet.

Många historiska teckningar i utställningen "Kein Bier ohne Alster" är mycket ljuskänsliga och får
därför endast utsättas för 50 lux. Det exakta accentljuset från strålkastarna Light Board med minsta
möjliga ljusintensitet motsvarar de konservatoriska kraven och fyller även sin uppgift i detta
ljuskoncept, som bygger på kontrastverkan.

Strålkastarna från ERCO passar perfekt för skonsam belysning av konservatoriskt krävande föremål –
dels genom det UV- och IR-fria ljuset, och dels tack vare möjligheten att steglöst ljusreglera
strålkastarna från ERCO ned till 0,1%.

Museet för Hamburgs historia – grundat 1908 och idag ett av de största museerna för stadshistoria i
Europa – finns sedan 1922 i en byggnad ritad av Hamburgarkitekten Fritz Schumacher, inte långt från
Feiermeile Reeperbahn i Sankt Pauli.
Gensvaret är mycket positivt, berättar Wiechmann. Många besökare har blivit överraskade av alla nya
insikter i den lokala ölkulturen. Det stora offentliga intresset för specialutställningen visar att även
mindre kulturinstitutioner och ovanliga utställningsteman kan väcka uppmärksamhet med enkla medel
och moderna koncept.
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