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Intervju med Markus Gabler, w40 Architekten, Wiesbaden

Interview

"På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i
facktidskriften, utan för människorna"
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w40 är en byrå för märkesarkitektur. Nu har arkitekterna från Wiesbaden genomfört ett projekt som
låg dem mycket varmt om hjärtat: utbyggnaden av det egna kontoret – med LED-belysning från ERCO.
Vi talar med Markus Gabler, grundare till w40, om ljus i butiksdesign och på kontoret.
"Vår tids karaktär ska återspeglas i våra byggnader. Med hjälp av vår tids verktyg vill vi
anpassa formen hos våra byggnader till essensen i deras syfte." Så beskriver de sin
inställning till gestaltning på webbplatsen www.w40.com. Vad innebär det konkret för w40?
Markus Gabler: För oss är det viktigt att dels använda ett formspråk för byggnaden som är
skräddarsytt för uppdragsgivaren och dels ta hänsyn till rummets eller tomtens förutsättningar. I
början av varje projekt studerar vi vad våra uppdragsgivare står för, och hur de vill se sig själva just nu,
om 5 till 10 år och om 30 år. Men det är lika viktigt att vara uppmärksam på topografi och
entreprenadrätt och även hur man vägleder användarna genom ett rum. På w40 vill vi inte bygga för
vackra foton i facktidskriften, utan för människorna.

Vad innebär den inriktningen för hanteringen av ljuset?
Ljus spelar en viktig roll i vårt arbete. Det är en stor utmaning att kombinera naturligt ljus med
artificiellt, så att de går in i varandra på ett perfekt sätt. Högkvalitativ och exakt LED-ljusteknik är ett
måste för vart och ett av våra projekt. Och här måste jag nämna vår ljusrådgivare från ERCO: Han är en
av de få människor, som arbetar med ljus på hög nivå och ger oss inte bara information om vilka
produkter som passar för ett projekt och vad det kostar, utan även om hur ljuset fungerar i rummet.
Vad ljus från ERCO kan åstadkomma kvalitativt och specifikt för respektive användning – det kan ge
mig rysningar av välbehag.
Oh, stort tack
Därför diskuterar vi med varje uppdragsgivare om att det visserligen finns många tillverkare av LEDteknik, men fortfarande enorma skillnader mellan dem.

Vad kännetecknar ett bra ljuskoncept, som kombinerar naturligt och elektriskt ljus på
bästa möjliga sätt?

Först och främst gäller det att ta in omgivningen: Hur faller ljuset in i byggnaden? Hur kan jag i
möjligaste mån undvika elektriskt ljus på dagen? Det är mycket viktigt att använda reglerbara
armaturer, så att ljuskällorna skapar en behaglig stämning på kvällen, som motsvarar det aktuella
tillfället – middag eller möte, försäljningssituation eller skyltfönster nattetid.
Med elektriskt ljus kan å andra sidan ständigt nya ljusscener skapas. Med till exempel ERCOs
Spherolit-linser kan jag accentuera en liten vigselring likaväl som en aftonklänning eller en
gymnastiksko, för att fånga kunden känslomässigt enbart med hjälp av ljus. Allt detta bara med en
strålkastare!
Kan inte bra ljus skapas med konventionella ljuskällor också? Vad är det som gör LED-ljus
till en perfekt lösning, enligt din åsikt?
Först och främst effektivitet och hållbarhet. LED-ljus är hållbart och tekniskt sett lysande. När vi skulle
välja belysning till vårt kontor bestämde jag mig för ERCO, eftersom LED-armaturer ger så mångsidiga
möjligheter.
Vi har till exempel medvetet gjort våra toaletter mörkgrå – från tak till golv. Det innebär att man rör sig
i en alldeles mörkt rum med vit porslinsinredning. Till detta valde vi en ERCO-armatur på 7 watt – och
därmed får rummet perfekt belysning. Man ser verkligen allt, både sig själv i spegeln, handfatet och
toaletten. Resten finns i bakgrunden. Med konventionella ljuskällor skulle vi ha förbrukat 70 till 150
watt för det lilla utrymmet!
LED-ljus är alldeles för kallt, det är en fördom som fortfarande är vanlig ...
LED-ljus är inte kallt. Titta - på mitt kontor finns bara varmvitt LED-ljus med 3000K. Och vi får många
komplimanger för det.
I entrén till ert kontor står det med stora bokstäver "We believe that brand design is about
content, emotion and engagement" (Vi anser att märkesdesign handlar om innehåll, känsla
och engagemang). Vad innebär det för ert dagliga arbete?
När man som arkitekt eller inredningsarkitekt arbetar med detaljhandel, måste man lägga mycket
engagemang på de här uppgifterna. Även resultatet måste framkalla känslor: Tredimensionellt
varumärkesarbete består av grafik, ljus, material och produkten som tillsammans utgör en
rumsupplevelse. Oavsett om det gäller Nike eller Lego gäller att varje utkast måste ha ett
innehållsdrivet koncept som tilltalar målgruppen. Och det måste uppdateras regelbundet för att
attrahera kunderna på lång sikt.
Med till exempel ERCOs Spherolit-linser kan
jag accentuera en liten vigselring likaväl
som en aftonklänning eller en
gymnastiksko, för att fånga kunden
känslomässigt enbart med hjälp av ljus.

Området märkesarkitektur är ett spännande område för kreativa planerare. Vilken roll
spelar ljus i butiksarkitekturen?
Oberoende av budgeten gäller: Om en produkt inte är väl belyst dras inte kunden till den. När Nike
lanserar en ny fotbollssko på marknaden, får den inte stå i en hylla var som helst, utan måste
accentueras exakt med en strålkastare. När ett butikskoncept utformats, består utmaningen i att
klargöra för handlaren att det nu är hans uppgift att ge produkten exakt rätt ljussättning. Det fungerar
inte att vi gör det – kunden måste själv ha förstått vad ljussättningen av hans varumärke går ut på.
Hur klarar ni att ljussätta er själva som varumärket w40?
Genom mycket flitigt arbete, stor flexibilitet och stort förtroende – som vi får igen genom kvaliteten på
vårt arbete. Våra kontorsrum är inte klädda med bilder från våra projekt, jag vill inte överbelasta dem.
Men jag planerar i alla fall för mer typografi på väggarna för att återspegla w40-filosofin.

I kontorsplaneringen handlar det i allt högre grad om flexibilitet på arbetsplatsen. Å ena
sidan krävs plats för koncentrerat arbete, å andra sidan behöver man även mötesrum. Hur
kan så olika krav på ljus uppfyllas?
Med en genomtänkt ljusplanering. För god orientering i rummet och en behaglig atmosfär kan de olika
rumszonerna framhävas med ljus. Den del av vårt kök där vi lagar mat tillsammans och den del av
köket där vi äter kan ljussättas efter behov med hjälp av ljusstyrning. Det gäller även
sammanträdesrummet: Så länge det ligger ritningar på bordet, måste det ha klar belysning, och jämn
väggbelysning används för att skapa stämning. Ljuset kan ljusregleras efter behag för att accentuera
sammanträdesbordet eller matbordet. Eller för att titta på fotboll tillsammans på kvällen.
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