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Pinakoteket Brera i Milano ger sina lokaler ny utformning med utställningsformatet
"dialoger". Religiösa konstverk i storformat ser ännu mer storslagna ut med LED-belysning
från ERCO.
Hur skulle ett samtal mellan Perugino och Rafael se ut? Eller mellan två andra mästare ur
konsthistorien? Pinakoteket Brera besvarar denna fråga med de så kallade "dialogerna". Ett känt
konstverk ur den egna samlingen ställs mot ett inlånat verk från något annat museum. Den första
dialogen "Perugino and Raphael, the Marriage of the Virgin" visade två tolkningar av Marias och Josefs
bröllop. De återges ofta bredvid varandra i tryck, men här kunde de för första gången ses tillsammans i
original. "Man ser tydligt Peruginos lugna och stabila bildspråk och Rafaels livfulla och böljande
former", säger museichefen James M. Bradburne. Dialogserien har fortsatt med teman som "Andrea
Mantegna: New Perspective" och "Dinner Conversation with Caravaggio”.

Entrén till pinakoteket Brera, foto: Frieder Blickle

Sal med målningen "Saint Mark Preaching in a Square of Alexandria in Egypt“/Aposteln Markus
predikan på torget i Alexandria" (1504-1507) av Gentile Bellini och Giovanni Bellini, foto: Frieder
Blickle

Besökare med hatt, foto: Frieder Blickle

Detaljerna i en målning väcker intresse, foto: Frieder Blickle

Konstverk i storformat med religiösa motiv
Pinakoteket Brera grundades av Maria Theresia av Österrike på 1700-talet, när Lombardiet tillhörde
det Habsburgska riket. Några årtionden senare utökades samlingen med konstverk med religiösa motiv
i storformat, eftersom kyrkans egendom övergick till staten under sekulariseringen. Därför kan vi nu i
pinakoteket Brera beundra altarskåp som "Coronation of the Virgin" av Andrea di Bartolo och Giorgio
di Andrea.
"Brera har en har de finaste samlingarna i Italien – kanske i hela världen. Eldkraften – eller
"lyskraften" – i denna samling är enastående", sammanfattar Bradburne. Samlingen växer fortfarande
och omfattar vid det här laget även konstverk från 1900-talet som "Enfant Gras" av Amedeo Modigliani
och "Head of a Bull" av Pablo Picasso.

"The Dead Christ and Three Mourners" (1470-1474) av Andrea Mantegna, foto: Dirk Vogel

"Pietà" (1467-1470) av Giovanni Bellini, foto: Dirk Vogel

"Coronation of the Virgin" (1415) av Andrea di Bartolo och Giorgio di Andrea, foto: Dirk Vogel

"Madonna and Child" (1320 -1323) av Ambrogio Lorenzetti, foto: Dirk Vogel

Ny ljussättning för mer känsla
Pinakoteket Brera är inrymt i "Palazzo Brera" i Milanos centrum nära Accademia di Belle Arti. Dagens
byggnad härrör huvudsakligen från 1600-talet. Den uppfördes enligt ritningar av arkitekten Francesco
Maria Richini och räknas till barocken. Ursprungligen fanns där ett jesuitinstitut, men sedan mitten av
1700-talet inrymmer den olika kulturella och vetenskapliga inrättningar. Lokalerna i pinakoteket har
med "Dialogerna" fått en ny utformning. Rummen är ordnade efter århundrade, med färgad
ljussättning som gör det lättare för besökarna att hitta rätt – och det framhäver dessutom färgverkan
hos konstverken, som därigenom verkar ännu mer storslagna.
„För att ge samlingen ännu mer klarhet. För att besökarna ska förstå mer. För att dramatisera, och
förmedla mer känsla" – förklarar Bradburne syftet med omarbetningen. 1400-talet kännetecknas till
exempel av ultramarinblått, som traditionellt används till Marias mantel.

Intensiv färgverkan tack vare briljant ljus
Med omarbetningen av rummen följer även ny belysning, som införs i etapper fram till 2018. Här
används strålkastarna Optec och Pollux från ERCO. Denna LED-teknik har utvecklats av ERCO och den
ger ett ljus som återger färger mycket väl. Enligt CRI-systemet är Ra>90 för varmvitt och Ra>80 för
neutralvitt. I sina LED-armaturer med vit ljusfärg avstår ERCO från att framhäva vissa spektralfärger
med extra färgade LED. På detta sätt kan ERCO garantera oförändrad färgåtergivning under hela
livslängden.
Genom den höga ljuskvaliteten verkar konstverkens färger i pinakoteket Brera mer lysande än man är
van vid, till och med de finaste nyanserna i färgövergångarna syns tydligt. Till exempel verkar Jesus
kroppskonturer mycket levande i målningen "Pietà" av Giovanni Bellini.
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