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På Irland är det vanligt att gå till puben med kollegerna efter arbetet. Ett av de mest populära ställena
är Harp Bar i Belfast. En gång var den en träffpunkt för punkare men idag räknas den till de
etablerade kulturinrättningarna i Belfast.
Van Morrison har uppträtt här, liksom Stiff Little Fingers och The Undertones. Den nya Harp Bar ligger
bara några meter från den gamla Harp Bar. Den senare var en känd punkmusiklokal under det sena
1970-talet och tidiga 1980-talet. En lång rad konstnärer gjorde sig ett namn här och blev
internationellt kända. Vid denna tid var Hill Street fortfarande en dyster gata i ett nedgånget före detta
ekonomi- och handelskvarter. Men under de senaste 20 åren har Cathedral Quarter (katedralkvarteret)
utvecklats till ett kulturellt centrum där bland annat den årliga Cathedral Quarter Arts Festival äger
rum. Ännu idag räknas Harp Bar till den mest frekventerade puben i området, delvis på grund av den
levande musiken varje kväll. Dessutom utgjorde den historiska versionen av Harp Bar, kopierad i en
studio, kuliss för den flerfaldigt prisbelönta filmen "Good Vibrations" från år 2013. Den berättar om
skivförsäljaren Terry Hooleys liv, en av de stora på punkscenen vid tiden för konflikten på Nordirland.
Socialt sett var punken då en tillflyktsort för oliktänkande av alla inriktningar och intog en medlarroll
mellan protestanter och katoliker.

Harp Bar ligger i Cathedral Quarter i BelfastInredningen går i viktoriansk stil

Belfast-viktorianism med utvalda antikviteter
Den byggnad där Harp Bar finns nu byggdes år 1832 och hörde en gång i tiden till Bushmills Distillery,
som är ett av världens äldsta whisky-brännerier med mer än 400 år på nacken. Från 1989 fanns det en
på Nordirland mycket känd och prisbelönt restaurang vid namn Nick's Warehouse i den historiska
byggnaden. Sedan en tid finns nu Harp Bar i dessa lokaler, som omfattar två våningsplan. Ägaren Willie
Jack, som driver även andra pubar i Belfast genom företaget Commercial Court Inns, samlar på
irländska barmöbler och barspeglar. De utgör grunden till inredningen på Harp Bar i en stil som kallas
Belfast-viktorianism. Den domineras av mörka träslag, röda möbeltyger, polerade kopparytor, speglar
på väggarna och marmoleum med specialbeläggning i taket. Denna inredning kompletteras fint av
anspelningar på kulturen kring skotsk whisky och dark ale, från vackert uppställda flaskor och
gammaldags reklamaffischer till komponenter från brännerianläggningar. Under prydnadsföremålen
finns utvalda antikviteter - till exempel en gatlykta av äldre typ som stod framför Ulster Tavern på
Chister Street fram till ett bombattentat på 1980-talet.

Belysningen påminner om en traditionell irländsk bar, genomförd med LED-teknikBland gästerna finns affärsfolk, som avrundar dagen

Den första klunken black ale friskar upp och smakar bästI en avslappnad atmosfär främjas engagerade samtal

Ljusstämning som på en gammal pub – men med LED
Specifikationen för belysningen av den nya Harp Bar gick ut på att allt skulle påminna om en gammal
Belfast-pub, men med toppmodern LED-teknik. Vid sidan av dekorativa historiska pendelarmaturer står
ERCOs ljusverktyg – Quintessence, Zylinder, Pollux och Nadir – för allmänbelysning och accentuerar
även sittgrupper och dekorationer. Självklart ljussätts även de musiker som uppträder. För detta
ändamål används reglerbara spots. En särskild utmaning för planerarna låg i att puben inretts stegvis
med samlarobjekt från ägarens antikvitetssamling. Därför måste ljuskonceptet regelbundet anpassas.
Särskilt speglarna från irländska dryckestillverkare märkta med texter, logotyper och ornament bör få
en ljussättning med precision – utan bländning. Trots att det handlar om en pub, kom ERCOs
expertkunskaper om museibelysning till god nytta. Speglarna accentueras skarpt avgränsat med
strålkastare, så att de dekorativa trycken kommer till sin fulla rätt. Gästerna bländas varken av
armaturerna eller av några reflexer. Framför allt är LED-belysningen perfekt för alla dekorativa
föremål, eftersom den inte innehåller något UV- och IR-strålning och följaktligen är skonsam mot
antikviteterna.

Harp Bar är vid det här laget internationellt kändLevande musik spelas varje kväll
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