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Uffizierna

Uffizierna
Ljusplanerare Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, Arch. Antonio Godoli

Fotograf

Thomas Mayer, Neuss

Projektort

Florens

Uffizierna har en av världens mest kända konstsamlingar. Museets utställningsarkitekter och tekniker
arbetar sedan många år kontinuerligt med ljusverktyg från ERCO.

Uffizierna i Florens är inte bara ett av de berömdaste museerna i världen utan även ett av de
traditionsrikaste. Detta renässanspalats byggdes i mitten av 1500-talet av arkitekten Giorgio Vasari
(1511 - 1574) som ämbetskontor (uffici) för stadsstaten under Cosimo I de Medici. Från början ställde
dock mecenaterna och samlarna inom Medici-familjen ut sina vackraste konstverk i salarna i den
översta våningen, som förbinds via ett galleri. Därmed fick ordet galleri den dubbla betydelse det har
idag.
Uffiziernas samlingar omfattar världsberömda mästerverk som måleri och skulpturer från antiken och
fram till 1700-talet. Tyngdpunkten ligger på målningar från den italienska renässansen och barocken.
Till detta kommer den rikt smyckade arkitekturen med ornament och fresker.

Uffizierna är både ett arkitekturminnesmärke av världsklass och ett museum med tusentals besökare
dagligen. För kontinuerligt underhåll och tidstrogen modernisering finns den en särskild
arkitekturavdelning inom Florens museiförvaltning. Planerarna där samarbetar nära med ljusrådgivare
från ERCO Italien. För den nya belysningen för Niobe-salen beslöt man sig för att använda Parscan
strålkastare för lågvoltshalogenlampor QT12 75 W och Parscoop washers för halogenlampor QT-DE 300
W, monterade på gesimsen runt salen, och som ger optimal rättvisa åt de rikt ornamenterade valven.

Botticelli-salen utgör kärnan i Uffiziernas samlingar. Här finns större delen av renässansmålaren
Sandro Botticellis (1445 - 1510) mest kända verk, som t.ex. Våren och Venus födelse. Förutom dagsljus,
som leds in genom en smal fönsterrad mellan väggen och taket, belyses väggytorna med målningarna
med jämn bred väggbelysning. Här placerade planerarna Optec wallwashers på Hi-trac strömskenor.
För optimal färgåtergivning är wallwashers växelvis försedda med halogenlampor och kompaktlysrör.

Första och andra korridoren i Uffizierna fungerar som skulpturgalleri. Gallerierna, som ursprungligen
endast belystes med dagsljus från de stora fönstren mot Piazzale degli Uffizi, har nu fått ytterligare
belysning som är ytterst diskret. De är diskret monterade i och ovanför fönsternischerna och ljussätter
därifrån de praktfullt målade takkassetterna. Ljustekniken bygger på ERCO Monopoll wallwasherarmaturer för kompaktlysrör som här används som tak-washers.
Adress:
Piazzale degli Uffizi
50122 Florens

Italien
Tel: +39 (0)55 2388651
Fax: +39 (0)55 2388694
E-post: direzione.uffizi@polomuseale.firenze.it
Öppettider:
ti-sö Kl. 08:15 - 18:50, må stängt
Byggtid: 1559 till ca 1581
Arkitekter: Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti och Alfonso Parigi d. J.

Armaturer som används
Hi-trac strömskenor och ljussystem

Hi-trac strömskenor och ljussystem
Strömskenor och ljussystem
Hi-trac förenar de flexibla möjligheterna hos strömskenan med den visuella komforten hos
indirekt belysning.
Parscan

Parscan
Armaturer för strömskenor
Ett elegant och universellt användbart strålkastarsystem för museer och butiker

Optec

Optec
Armaturer för strömskenor
Optec - strålkastaren för alla situationer.
Trion

Trion
Väggarmaturer
Tak-washers för krävande belysning, som får taket att se högre ut.
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Elever & studenter
Nya på arbetsmarknaden
Yrkesmänniskor
Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen
Människor hos ERCO
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