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I Museu de Cultures del Món i Barcelona visas framstående verk av utomeuropeiska folkslag
i traditionella katalanska byggnader. I belysningen från ljusverktygen Optec och Pollux från
ERCO kommer både arkitekturen och konsten till sin fulla rätt.
Här kan man bland annat se en dödsmask från Ghana, en Buddha-staty från Burma och ett rökelsekärl
från Guatemala. Utvalda utomeuropeiska ritual- och vardagsföremål är eftertraktade samlarobjekt på
den internationella konstmarknaden. Men här gäller andra regler än för moderna konstverk från
västvärlden. Eftersom de flesta föremål är osignerade kan de oftast inte hänföras till en bestämd
konstnär. Deras värde definieras i stället av de samlingar som de tidigare ingått i. Museu de Cultures
del Món gör verk från flera berömda institutioner, som exempelvis Folch Foundation och etnologiska
museet i Barcelona, tillgängliga för den intresserade allmänheten.

Vad föremål kan berätta om kulturer
Museu de Cultures del Món ser sig som en plattform för bevarande, presentation och förmedling av det
konstnärliga arvet och kunnandet från kulturer i Asien, Afrika, Amerika och Stilla havet. Den
permanenta utställningen visar ett fint urval på ca 500 verk, bland annat en ”apa’apai”, en klubba från
Polynesien som sjöfararen och upptäckaren James Cook förde till Europa på 1700-talet.
Som komplement visas temporära utställningar över exempelvis skrifter och den roll som de spelat i
sina respektive kulturer. Vid museets entré finns dessutom en fritt tillgänglig avdelning med växlande
presentationer, t.ex. i form av den indonesiska skuggteatern wayang kulit.

Noggrann renovering av hundraårig byggnad
Museu de Cultures del Món ligger vid Carrer de Montcada, en gata som är känd för sina historiska
byggnader. Det befinner sig i Casa Nadal och i Casa Marquès de Llió, vars historia kan följas genom
många århundraden. Casa Nadal är konstruerat som ett medeltida palats med en innergård, ett galleri
på första våningen och en fasad med torn. I flera år var Barbier-Mueller Pre-Columbian Art Museum
inhyst här. Casa Marquès de Llió har samma struktur som ett förnämt bostadshus från 700-talet, med
innergård, galleri och torn, samt en representativ trappuppgång. Under en tid var det även hemort för
Barcelona Design Museum. För att inrätta de båda egendomarna för detta syfte krävdes omfattande
byggnads- och renoveringsarbeten. Bland annat har kassettaken från 1300-talet renoverats och man
har även byggt en anslutande del mellan de båda dittills åtskilda byggnaderna.
Antonio Sainz från Haz Luz 17 i Barcelona fick uppdraget att göra ljusplaneringen för Museu de
Cultures del Món. Den stora utmaningen bestod i att belysa både de historiska byggnaderna och
konstföremålen, utan att låta arkitekturen och konsten konkurrera med varandra. Detta syfte
uppnåddes med armaturerna Optec och Pollux från ERCO, vars ljus kan riktas in exakt tack vare
specialutvecklade linssystem. Dessutom bör varje konstverk ljussättas så att betraktaren kan
koncentrera sig på det och glömma allt annat omkring sig. LED från ERCO garanterar mycket god
färgåtergivning och låter material- och färgnyanserna hos samlarobjekten komma till sin fulla rätt. Inte

minst handlar det om utställningsföremål i form av dyrbara historiska verk, som av konservatoriska
skäl inte får utsättas för alltför mycket ljus. Här är LED-ljuset det bästa valet eftersom dess spektrum
inte innehåller någon IR- och UV-strålning.

Monterbelysning med LED-teknik

Liksom i många andra arkeologiska eller etnografiska museer är även många utställningsföremål i
Museu de Cultures del Món placerade i glasmontrar. Dessutom måste grundbelysningen i lokalen och
även accentueringen av utställningsföremålen ske med strålkastare. Även då belysningen av montrarna
kommer utifrån får det inte uppstå reflexer på glasrutorna, inte heller från fönstren. Dessutom ska
temperaturen i glasmontrarna hållas konstant för att inte föremålen ska ta skada.

Eftersom LED-armaturer från ERCO avger värmen bakåt via armaturhuset, passar de mycket bra som
monterbelysning. I höga glasmontrar kan överdelen ingå i ljusstyrningen, till exempel genom
användning av frostat glas. När ljuset från en strålkastare lyser genom det halvgenomskinliga
materialet, ger det riktade ljuset en kombination av diffus allmänbelysning och accentuering i
montern. På detta sätt ljussätts bland annat en grupp afrikanska masker på ett tilltalande sätt i Museu
de Cultures del Món.
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