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Ljusverktyg från ERCO i ett av årets mest uppseendeväckande museiprojekt: Fondazione Prada i Milano
som utformats av arkitekten och Pritzker-pristagaren Rem Koolhaas (OMA, Rotterdam) presenterar
högklassig konst på närmare 20 000 kvadratmeter – perfekt ljussatt med ERCOs senaste LEDljusteknik.
Samtidigt med årets konstbiennal i Venedig invigdes i maj ett spektakulärt nytt museikomplex i södra
delen av Milano: På en tomt där det tidigare fanns en spritfabrik, uppförd kring 1910, har ett stort
kulturcentrum skapats under överinseende av den nederländske arkitekten Rem Koolhaas som ett slags
stad i staden. "Modeskaparen Miuccia Pradas gigantiska kulturlekplats", som dagstidningen la
Repubblica kallade det, omfattar ca 18 000 kvadratmeter utställningsyta plus utomhusytor tillgängliga
för allmänheten. Efter Fondazione Prada i Venedig i Ca’ Corner della Regina vid Canal Grande, där
huvudsakligen samtida konst från egna samlingar visas, är filialen i Milano avsedd som kulturellt
multifunktionshus. För ändamålet kompletterade Rem Koolhaas sju befintliga byggnader i det
historiska industrikomplexet med tre nya byggnader: ett vitt torn med nio våningar, en biograf och en
lång låg glasbyggnad, det så kallade Podium, som central museibyggnad, där utställningsföremål från
den egna samlingen och även konstverk från internationella museer presenteras. Dessutom omfattar
komplexet ett bibliotek och ett museicafé av filmskaparen Wes Anderson ljussatt i samma stil som ett
traditionellt kaffehus i Milano.

Antika brons- och marmorkonstverk i hypermodern omgivning
Miuccia Pradas och Patrizio Bertellis kulturstiftelse förlitar sig på ERCOs långa erfarenhet av
museibelysning. I utställningslokalerna på nya Fondazione Prada används ERCOs LED-ljusteknik, som
ger målningar och skulpturer en exakt belysning och reagerar flexibelt på varierande iscensättningar
på museet – dels med en jämn, bländfri allmänbelysning och dels med en exakt accentuering av
värdefulla utställningsföremål.
Till exempel i det centrala museiområdet - det på tre sidor inglasade "Podium" som påminner om
formen hos Mies van der Rohes nya nationalgalleri i Berlin – utgör strålkastarna Parscan,
konturstrålkastarna Optec och linswallwashers Pantrac i ljusfärgsnyansen neutralvitt 4000K en perfekt
kombination av professionella LED-ljusverktyg. Invigningsutställningen med titeln "Serial Classic"
presenterar spänningsfältet mellan original och kopia i antiken med hjälp av världsberömda romerska
kopior av grekiska konstverk. Parscan 12W med Spherolit-linserna spot och flood samt Parscan 4W med
Spherolit-linsen narrow spot belyser antikens mästerverk, till exempel bronslöparen från Villa dei
Papiri i Pompeji eller Apollo från Kassel, med exakt accentuering. Minsta detalj på brons- och
marmorskulpturerna, som står på ett underlag av klassisk grå travertin, framträder skarpt avgränsad
och med betoning av formerna.

På det första våningsplanet i "Podium" belyser Pantrac LED-linswallwashers 24W väggytorna på ett
ytterst jämnt sätt och skapar med ljusfärgsnyansen neutralvitt 4000K ett naturligt dagsljusliknande
ljus – ett belysningskoncept, som ger ett generöst och rymligt intryck av lokalen.

Kompakt iscensatt utställning i ett gyllene hölje kring konsten
"Haunted House", en restaurerad fyravånings byggnadsdel av den gamla spritfabriken, syns på långt
håll med sin fasad som arkitekten Rem Koolhaas helt belagt med bladguld. Stora fönster skapar här
starka kopplingar mellan utställningslokalerna och det omgivande stadslandskapet, och i sekvensen av
enstaka små rum skapas samtidigt ett intimt möte med konsten i en tät atmosfär. Den permanenta
utställningen visar här mästerverk ur Fondazione Pradas samling, bland andra installationer som "Cell
(Clothes)" av konstnären Louise Bourgois.
Parscan strålkastare 24W med ljusfördelningen wide flood skapar här en jämn grundbelysning av
utställningslokalerna, medan Parscan 12W med Spherolit-linserna spot och flood accentuerar
utställningsföremålen och framhäver deras färger och ytstrukturer på bästa sätt.
Den minimalistiska svarta strålkastaren Parscan smälter diskret in bland den befintliga byggnadens
stålbalkar och riktar fokus mot de belysta utställningsföremålen. I tavelgallerierna på sidorna ger
strålkastare 12W och linswallwashers 24W ur familjen Parscan en perfekt jämn belysning av
målningarna som hänger på väggen och framhäver på ett utsökt sätt de uttrycksfulla färgerna.

ERCOs ljusverktyg för inomhus- och utomhusbruk i nya Fondazione Prada
Medan ERCOs LED-ljusverktyg med neutralvitt ljus genomgående används i utställningslokalerna, får
utemiljöerna mellan byggnaderna i kulturkomplexet belysning med varmvitt ljus. LED-strålkastaren
Beamer 36W med ljusfördelningarna flood och wide flood belyser de stenlagda gångvägarna, medan
specialutvecklade washers för utomhusbruk från armaturserien Lightscan ljussätter området framför
entrén. Den oöverträffade avbländningen hos ERCOs utomhusarmaturer ger god visuell komfort och
ger ljus bara där det behövs.
Den ljusteknik som används i utställnings- och uterummen på det nya Fondazione Prada i Milano i form
av LED-ljusverktyg från ERCO visar hur de mest krävande ljuslösningar effektivt kan förverkligas i
arkitektursammanhang och på museer. Italiens redan rika flora av museer har fått ännu en höjdpunkt:
Miuccia Pradas senaste kultursponsringskupp återspeglar det samtida konst- och kulturskapandet –
och ERCO är med på tåget.

Om författaren: Kristina Raderschad driver en redaktionsbyrå i Köln sedan 2005. Hon är utbildad civilingenjör i
inredningsarkitektur, och hennes rapporter, reportage och intervjuer på teman som arkitektur och design publiceras över hela
världen - i magasin som AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK eller WALLPAPER*.
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