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Ljusplanerare Global Art Affairs, Leiden/Venedig

Fotograf

Thomas Mayer, Neuss

Projektort

Venedig

Mitt i turistvimlet är Venedig, skönheten som sjunker millimeter för millimeter i lagunen, ett centrum
för modern konst. Dragloket är biennalen, i vars närhet det även finns gallerier och samlingar som drar
en internationell publik. Därvid är ofta omgivningen kring utställningarna sevärd: Historiska platser
som det gamla varvet vid Arsenalen, där verk av moderna konstnärer möter konkreta historiska objekt ibland skrymmande, främmande, otillgängliga och utsatta för tidens tand.
Sådana stimulerande möten erbjuder nu även det praktfulla Palazzo Bembo, uppfört på
fjortonhundratalet direkt vid Canale Grande av patricierfamiljen med samma namn. Här där den lärde
Pietro Bembo, sedermera kardinal, såg dagens ljus år 1470 har konst och kultur åter funnit en
viloplats. Palatset, vars våningar stått tomma under många år, väcktes till liv igen av stiftelsen Global
Art Affairs, som - på initiativ av den nederländska konstnären Rene Rietmeyer - sedan några år
organiserar utställningsprojekt med internationella konstnärer. Tillsammans med kuratorerna Sarah
Gold och Karlyn De Jongh sökte Rietmeyer efter lokaler för att i samband med den 54:e konstbiennalen
2011 presentera utställningen "Personal Structures" med 28 konstnärer från fem kontinenter.
Med ett långsiktigt engagemang i utställningslokalerna lade de ned mycket tid och pengar på en
tidstrogen renovering av lokalerna, som måste svara upp mot utställningsföremålens dignitet. Det
historiska palatsets massiva konstruktion gjorde att man kunde avstå från artificiell luftkonditionering.
För belysningen kunde man endast tänka sig en professionell och hållbar lösning och man beslöt sig för
ett ERCO-strömskenesystem med Logotec LED-strålkastare och wallwashers: "Det fungerar perfekt,
framhäver konstverken optimalt och är enkelt och flexibelt att handha vid ombyggnad av utställningar"
säger museikurator Sarah Gold om sin erfarenhet av systemet. Tack vare den effektiva LED-tekniken är
den anslutna effekten endast ca 20 % av den i ett jämförbart system med lågvoltshalogenteknik. Det är
inte bara resursbesparande utan även skonsamt mot nerverna eftersom elinstallationer i gamla palats
kan vara väldigt lynniga, säger Sarah Gold: "Vi har redan upplevt vernissager här i Venedig, där
huvudsäkringen gått när ljuset skulle tändas. Det lär inte hända oss i brådrasket."

Sedan många år tillbaka organiserar stiftelsen Global Art Affairs - på initiativ av den nederländska
konstnären Rene Rietmeyer - utställningar med internationella konstnärer. I Palazzo Bembo har man nu
en fast punkt i ett av de viktigaste centren för modern konst: Venedig med sin biennal, i vars närhet
det även finns gallerier och samlingar som drar internationell publik.
Tillsammans med kuratorerna Sarah Gold och Karlyn De Jongh sökte Rietmeyer efter lokaler för att i
samband med den 54:e konstbiennalen 2011 presentera utställningen "Personal Structures" med 28
konstnärer från fem kontinenter. Med ett långsiktigt engagemang i utställningslokalerna lade de ned
mycket tid och pengar på en tidstrogen renovering av Palazzo Bembo.

För belysningen kunde man endast tänka sig en professionell och hållbar lösning och man beslöt sig för
ett ERCO-strömskenesystem med Logotec LED-strålkastare och wallwashers: "Det fungerar perfekt,
framhäver konstverken optimalt och är enkelt och flexibelt att handha vid ombyggnad av utställningar"
säger museikurator Sarah Gold om sin erfarenhet av systemet.
Logotec LED-strålkastare med varmvita LED och den patenterade ljustekniken med Spherolit-linser ger
optimal ljuskvalitet. De kompakta strålkastarnas slimmade, neutrala design passar in diskret, men med
egen karaktär i blandningen av historisk substans och modern konst. Tack vare den effektiva LEDtekniken är den anslutna effekten endast ca 20 % av den i ett jämförbart system med
lågvoltshalogenteknik.
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ERCO strömskenor och punktuttag
Strömskenor och ljussystem
ERCO strömskenor levererar den energi som krävs för att få rum att komma till sin rätt
Logotec

Logotec
Armaturer för strömskenor
Kompakta armaturer för kostnadseffektiv accentbelysning, bred belysning och bred
väggbelysning i butikslokaler.

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
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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
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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
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