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Ljus från ERCO i ”Leica Store & Galerie”, München, München, Tyskland

Kameror och fotokonst i perfekt ljussättning
Ljus från ERCO i ”Leica Store & Galerie”, München
Foto: Leica Store | Galerie München Maffeistraße
Leica Store & Galerie, München

Ort: München
Land: T yskland
Webbplats: www.leica-camera.com

I den nya, drygt 250m 2 stora butiken "Leica Store & Galerie" i München står passionen för
fotografi i centrum. Butiken på Maffeistraße öppnade i slutet av 2020 med en helt ny design.
Naturliga ytor av hållbart trä i varma toner ger lokalerna en lugn och återhållsam atmosfär.
Det speciella med butiken är att den även är ett konstgalleri. Både butiksytor och
utställningslokaler ljussätts perfekt med Eclipse strålkastare från ERCO.

Varor presenterade i rätt ljus
I butikens främre del kan besökarna ta en närmare titt på Leicas värld i form av proffskameror,
objektiv, exklusiva kameraväskor och fotoböcker. Det stora produktomfånget lyfts fram på
presentationsväggar och bord med Eclipse strålkastare med ljusfördelningarna oval och oval wide flood
i färgtemperaturen 3000K. Armaturerna är delvis försedda med bländskyddsklaffar och skapar en
mycket hög visuell komfort som gör vistelsen lugn och behaglig.

Utställning av fotokonst
Det bakre utrymmet ägnas åt fotografi som konstform. Den utställda fotokonsten ger butiken en
gallerikaraktär. Här får Mick Jagger och Queen dela på de intresserade besökarnas uppmärksamhet,
t.ex. genom utställningen ”Exposed“ av musikern Bryan Adams som visar både intima och excentriska
porträtt av berömda personer.

Denna del av lokalerna sticker ut genom ett framskjutet väggparti i en sval kulör. Eclipse wallwashers
och strålkastare med ljusfördelningen wide flood och färgtemperaturen 4000K belyser porträtt och
väggar på ett idealiskt sätt. Utställningarna i Leica Store & Galerie växlar och vid vernissager används
lokalerna även för evenemang. Det måste gå att anpassa ljuset till växlande utställningskoncept. Eclipse
strålkastare som är monterade i strömskenor kan flyttas och riktas in på ett flexibelt sätt. Tack vare
armaturernas moduluppbyggda konstruktion kan linser för olika ljusfördelningar bytas i en
handvändning.

Med trådlös styrning via Casambi Bluetooth hanteras ljuset enkelt med en app. Armaturerna kan styras
on/off och ljusregleras individuellt och ljusscenerna ställs in mycket snabbt. Framför allt i skyltfönstren
går det att hela tiden skapa nya uttryck i butiken med varierbara ljusscener. I Leica Store & Galerie i
München får kamerafantaster, hobbyfotografer och alla som älskar spännande fotokonst valuta för sina
pengar.
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