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Vragen en antwoorden over de DUURZAAMHEID 
in architectuur en design, met projecten 
uit Parijs, München, St.Gallen, Lago di Garda, 
Düsseldorf en Hamburg
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Schaarser wordende grondstoffen en stijgende energie- en 
transportkosten dwingen veel branches er momenteel toe 
zich bezig te houden met vragen over de ‘duurzaamheid’ van 
hun doen en laten. Dat geldt ook voor de verlichtingsindus-
trie. Dit wordt nog versterkt doordat nieuwe lichtbronnen als 
de LED met het argument van een hoge energie-efficiency op 
de markt komen. 

Volgens mij is een product duurzaam als het gedurende een 
langere periode voordeel oplevert voor de klant, lang zijn 
waarde behoudt, dus ‘gewaardeerd’ wordt en niet voortij-
dig wordt vervangen of weggegooid. Lampen hebben een 
functioneel en een formeel nut. Laten we beginnen met het 
vormaspect en daarmee met het “sustainable design” of in 
gewoon Nederlands: duurzame vormgeving. Veel vormgevers 
willen tegenwoordig offensief te koop lopen met duurzaam-
heid, ze zijn van mening dat je aan het product als het ware 
zou moeten kunnen zien dat het anders, namelijk duurzaam 
is vormgegeven. Daar ben ik het niet mee eens. Duurzaam 
design is tijdloos elegant, het laat zich niet herleiden tot een 
bepaald tijdperk, het is altijd actueel, maar niet modieus. Een 
klassieker dus. 

Klaus Vamberszky, 
directeur onderzoek, ontwikkeling en productmanagement Zumtobel, 
over duurzaamheid in de verlichtingsindustrie

Duurzame producten hebben uitstekende kwalitatieve ei-
genschappen en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen 
die zo min mogelijk verouderen of verslijten, zodat de goede 
functionele eigenschappen lang bewaard blijven. Premi-
umproducten trotseren de tijd daardoor duidelijk beter dan 
‘me-too’-producten of koopjes. Zo is tegenwoordig nog ruim 
90% van alle ooit gemaakte Rolls-Royces intact, de meeste 
daarvan in een zeer goede toestand. 

Bij bedenkingen over duurzaamheid moet altijd ook de 
energetische beoordeling worden meegenomen – en dan wel 
met betrekking tot de gehele levenscyclus van een product. 
Daarbij moet worden bedacht dat het energieverbruik van 
een lamp gedurende zijn levensduur er ongeveer als volgt 
uitziet: minder dan 5% van de totale energie is nodig voor de 
productie van de lamp, meer dan 90% van de energie ver-
bruikt de lamp door het gebruik ervan, de rest betreft de af-
valverwerking. Om bij ons voorbeeld te blijven: zo bezien zou 
het niet bepaald duurzaam zijn om met een oude Rolls-Royce 
en het navenant hoge benzineverbruik dagelijks naar je werk 
te rijden. De conclusie moet dus luiden: maak voor een lamp 
altijd gebruik van de meest energiebesparende, nieuwe, net 
beschikbare technologie en, naar analogie daarvan: houd ook 
klassiekers up-to-date. 

Maar je moet het energieverbruik ook weer niet overwaarde-
ren – ten slotte moet een lamp nog andere, eveneens belang-
rijke functies vervullen. “Humanergy balance” – dus het op 
de mens afgestemde evenwicht tussen kwalitatieve vormen 
van lichtkwaliteit en het kwantitatieve energieverbruik – is de 
naam die Zumtobel hiervoor heeft bedacht.

De oplossing ligt dus in de intelligente combinatie van het 
beproefde en het innovatieve. En dit geldt voor alle discipli-
nes en terreinen van het leven. Kortom: traditie + innovatie 
= duurzaamheid. Zumtobel dus.

OP LANGE 
TERMIJN

Klaus Vamberszky vóór de bluswatervijver 
van de lampenfabriek dornbirn. 
(foto: Markus deutschmann)
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Dansvloer als generator en bijna geen vuilnis – 
een duurzame discotheek in Rotterdam  

Het vlaggenschip van de club is de dansvloer, een energiecentrum in de letterlijke zin: de vloer 
steunt verend op kleine platen. Door de bewegingen van het dansende publiek komt energie 
vrij, waarmee de dansvloer wordt verlicht en de DJ-console van stroom wordt voorzien. Een 
aardig neveneffect is dat de LED’s helderder schijnen naarmate er wilder wordt gedanst.

Elke gast kan afhankelijk van zijn gewicht en inzet ca. 2–20 W bij elkaar dansen. Hoe beter de 
nacht, hoe lager dus ook de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd maken de kleine lampjes onder de voe-
ten de bezoeker extra bewust van het feit dat hij zelf bezig is met het opwekken van energie.

www.watt-rotterdam.nl
www.studioroosegaarde.net
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DE 
HARMONISCHE 
DRIEKLANK 
VAN  
BRIAN CODy

EEN  
INtERVIEw

Foto’s: Markus Deutschmann
Interview: Kerstin Schitthelm

Duurzaam plannen en bouwen is meer dan louter het energieverbruik 
beperken. Dat is het standpunt van prof. Brian Cody in de discussie 
over energie-efficiëntie en de duurzaamheid van gebouwen.

Brian Cody is hoogleraar aan de architectuurfaculteit van de tU Graz en 
hoofd van het instituut voor gebouwen en energie. Zijn definitie van duur-
zaamheid houdt in dat enkel en alleen een harmonisch samengaan van 
een laag energieverbruik, een optimaal binnenklimaat en hoogwaardige 
architectuur werkelijk duurzaam kan zijn. Daarmee wordt een parameter 
in de energiediscussie ingebracht die tot nu toe te weinig aandacht heeft 
gekregen. Omdat kwalitatieve waarden niet voor 100% kunnen worden 
vastgesteld, betekent dit vooral dat de ontwikkeling van onze gebouwen 
in de richting van meer energie-efficiëntie niet ten koste mag gaan van de 
artistieke vrijheid en diversiteit.
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 Waar ziet u het grootste besparingspotentieel in het 
gehele bouwproces? Waar staat verlichting in verhouding 
tot de andere vakgebieden?
Brian Cody: Vooralsnog is mijn opzet niet zozeer om voortdurend 
te zoeken naar besparingspotentieel, maar veeleer naar moge-
lijkheden om de totaalperformance van systemen te maxima-
liseren. Daarbij gaat het mij niet alleen om het kostenplaatje, 
maar ook om het nut en eigenlijk om de optimale verhouding 
tussen die twee. Het grootste besparingspotentieel in de bouw 
zie ik in de mogelijkheid met minder meer te presteren. Helaas 
kan in de bouw vaak worden geconstateerd dat het antwoord 
op de uitdaging tot prestatieverhoging erin lijkt te bestaan 
voortdurend nieuwe componenten en elementen aan gebou-
wen toe te voegen. Deze lineaire manier van denken leidt tot 
steeds kostbaardere gebouwen, die echter niet noodzakelijk 
ook beter ‘presteren’. wat verlichting betreft vind ik een op-
timaal gebruik van daglicht en de intelligente combinatie met 
kunstlicht belangrijk. Omdat verlichting werkt op de hoogwaar-
dige energievorm stroom, is zij primair energetisch van groot 
belang.
 In de hele discussie over energie-efficiëntie schijnt 
het alleen om besparing te gaan. Waar blijft het mense-
lijke aspect?
Brian Cody: Dat is een heel belangrijke vraag en hier loopt het een 
en ander in de actuele discussie over energie-efficiëntie in de 
bouwsector helemaal fout. Een lage energiebehoefte moet niet 
worden aanzien voor een hoge energie-efficiëntie. Efficiency 
is de relatie tussen nut en kosten. De centrale vraag is welke 

kwaliteiten er ontstaan door de gebruikte hoeveelheid energie? 
Als we het hebben over gebouwen, is energie-efficiëntie de 
relatie tussen binnenklimaat en primaire energiebehoefte. Bij 
de energiebehoefte moet rekening worden gehouden met de 
complete levenscyclus van een gebouw. we hebben aan mijn 
instituut een methode ontwikkeld waarmee de daadwerkelijke 
energie-efficiëntie van gebouwen kan worden vastgesteld. De 
mens staat daarbij altijd centraal.
 En ook kwalitatieve factoren spelen een rol?
Brian Cody: Er zijn kwalitatieve factoren die zeer wel kunnen 
worden beoordeeld en gemeten. Op het gebied van comfort 
is in de afgelopen tientallen jaren enorm veel fundamenteel 
onderzoek verricht, dat het ons mogelijk maakt het waargeno-
men thermische comfort in een ruimte relatief nauwkeurig te 
voorspellen. Uit onderzoek is gebleken dat bij een ontbrekende 
beschouwing van deze factoren te vaak onjuiste conclusies 
worden getrokken, waarbij de energiebehoefte weliswaar af-
neemt, echter de energie-efficiëntie niet wordt verhoogd, maar 
eveneens verlaagd. Bij de discussie over energie-efficiëntie in 
Europa draait het in de eerste plaats om het verwarmen van 
gebouwen. Dat maakt echter in een kantoorgebouw slechts 
een relatief klein deel van het totale energieverbruik uit. Van 
veel groter belang zijn vaak de ventilatie, de koeling en de 
verlichting. Het gaat – in de praktijk maar ook in het onder-
zoek – helaas vaak om de optimalisatie van één enkel aspect, 
terwijl de andere aspecten worden genegeerd. Deze tendens 
naar ééndimensionaal denken is volgens mij tegenwoordig het 
grootste gevaar.

Schets van Brian Cody over de nieuwbouw van de europese 
Centrale Bank in frankfurt. in samenwerking met Coop himmel-
b(l)au heeft Cody een concept ontwikkeld waarmee voor het 
eerst een torenflat op uitsluitend natuurlijke wijze kan worden 
geventileerd (onder). 
Brian Cody in gesprek met Kerstin Schitthelm (pagina rechts).
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 Zumtobel heeft een kwaliteitsbeoordelingssysteem 
voor verlichting ontwikkeld: ELI. In hoeverre bent u van 
mening dat een dergelijke methode kan worden gebruikt 
voor de algemene beoordeling van lichtcomfort?
Brian Cody: Een dergelijke methode kan zeer nuttige diensten 
bewijzen. Anderzijds blijft bij verlichting, zoals in het algemeen 
bij de architectuur, altijd een subjectieve factor meespelen die 
nooit helemaal in beoordelingsschema’s te vangen is, maar die 
voor de het totaalbeeld wel bijzonder belangrijk is. Dit betekent 
dat er buiten de puur kwantitatieve en meetbare aspecten van 
verlichting (bijvoorbeeld lichtniveau, lichtkleur, verblinding) 
criteria van kwalitatieve aard zijn die door mensen subjectief 
worden ervaren. wij weten ook dat daglicht voor de menselijke 
gezondheid een heel andere kwaliteit heeft dan kunstlicht, en 
dat werkt door in de architectonische impact. Le Corbusier 
heeft gesproken over het samenspel van licht en vormen; hij 
sprak over het componeren met licht in de architectuur. Licht 
is een belangrijk architectonisch element. Alleen omdat enkele 
aspecten niet objectief met een getal te waarderen zijn, wil dat 
nog niet zeggen dat je ze dan maar buiten beschouwing moet 
laten. Mijn uitgangspunt is: wat objectief kán worden beoor-
deeld, móet ook objectief worden beoordeeld. Met de rest 
moet men op een andere manier rekening houden. 
 “Form follows Energy” is een these die u hebt ont-
wikkeld. Wat betekent dit?
Brian Cody: Ik heb deze kreet voor het eerst gebruikt in de vroege 
jaren ’90, toen ik bij een project in Berlijn voorafgaand aan het 
gehele ontwerpproces een studie had gemaakt met het doel 
de perfecte vorm van een gebouw te ontwikkelen om energe-
tische redenen. Deze vorm is gebruikt als generator voor het 
architectuurontwerp. Dat was toen een zeer ongebruikelijke 
aanpak. Sindsdien is in samenwerking met diverse architec-
ten een groot aantal gebouwen ontstaan waarvan de vormtaal 
en de vormen wezenlijk zijn beïnvloed door strategieën ter 
maximalisering van de energie-efficiëntie. In de afgelopen jaren 
ontstonden er gecompliceerde projecten waarbij niet zozeer de 
externe verschijningsvorm van belang was, maar waar nieuwe 
typologieën en schematische configuraties ontstonden die niet 
direct worden geassocieerd met energie-efficiëntie. In engere 

zin bedoelde ik met “Form follows Energy” dus het ontstaan 
van nieuwe vormtalen en van nieuwe vormen in de architectuur 
op grond van het rekening houden met de veelzijdige aspecten 
van de energie-efficiëntie in het ontwerpproces. Vandaag denk 
ik daarbij ook aan de algemene relatie tussen energie-efficiën-
tie en architectuur. Of het nu “Form follows Energy” of “Energy 
follows Form” is; de energie-efficiëntie van een gebouw of 
van urban design wordt in beslissende mate bepaald door de 
architectuur ervan.
 Bestaat er voor u een stad die heel veel “form fol-
lows energy” biedt?
Brian Cody: Dat is een moeilijke vraag. Hongkong bijvoorbeeld is 
een stad waar men de relatie tussen energie en gebouwen zeer 
snel onderkent. ten eerste vanwege de bevolkingsdichtheid, 
maar ten tweede ook omdat de energiestromen goed zichtbaar 
zijn. wie een gevoel wil krijgen voor de manier waarop energie 
in gebouwen wordt gebruikt, moet eens naar Hongkong reizen. 
wie daar met open ogen door de stad wandelt, begrijpt deze 
energiestromen meteen, ook die in gebouwen. 

Brian Cody is hoogleraar aan de technische Universiteit graz en 
geeft daar leiding aan het instituut voor gebouwen en energie. 
voordat hij een leerstoel kreeg aangeboden in graz was hij as-
sociate director bij ove arup & Partners alsmede hoofd design 
en business development manager van de duitse dochtermaat-
schappij arup gmbh. Sinds 2004 is Cody wetenschappelijk 
adviseur bij arup, sinds 2005 vervult hij een gasthoogleraarschap 
aan de Universiteit voor toegepaste Kunst in wenen. het accent 
van zijn werk in onderzoek, onderwijs en praktijk ligt op het ont-
werpen en optimaliseren van uiterst energie-efficiënte gebouwen.

 „FORM 
FOLLOwS
ENERGy“
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de gereconstrueerde frescocyclus uit de abdij Saint Savin sur 
gartempe is met behulp van een speciale lamp ‘uitgelicht’: boven 
de open kasten aan de wand werpen reflectoren op basis van het 
tecton-systeem warm licht op het tongewelf van de lange zaal. 
het imposante ruimtevolume en de kleur van de fresco’s komen 
op deze manier bijzonder goed tot hun recht.

een overzicht van de Cité d’Architecture:

 1  Auditorium
 2  galerie d’actualité
 3 galerie d’expostions temporaires
 4 hall d’entrée, restaurant et boutiques
 5  Bibliothèque d’architecture
 6  galerie des peintures murales
 7  Le Corbusier
 8  galerie des moulages
 9  galerie moderne et contemporaine
10  espace partenaire

1
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6
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10
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Architect verbouwing en sanering: Agence Bodin, Parijs/F 
Lichtplanning: Agence Bodin
Adviesbureau techniek: GEC Ingenierie, Parijs/F
Foto’s: Jean Pierre Ney (p. 8, p. 10 links boven, p. 11), Nicolas Borel (p. 10 rechts en onder, 
p. 13), Cité de l’architecture et du patrimoine (p. 12) / Tekst: Sandra Hofmeister

CITé DE
L’ArCHITECTurE 
ET Du 
PATrImoINE 
IN PArIJS

IN HET LICHT 
vAN DE GrANDE 
NATIoN
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de entree van de Bibliothèque d’Architecture biedt een 
spectaculair uitzicht op parijs. het verfijnde lichtbandsysteem 
tecton voorziet het centrale gedeelte van de bibliotheek van 
direct en indirect licht (links boven en pagina rechts).

de entreehal van het hoofdpaviljoen (rechts) is uitgerust met vlak 
in het plafond verzonken lichtlijnen van de serie Slotlight. de 
lineaire inbouwarmaturen hebben geen lampbehuizing en passen 
uitstekend in de indrukwekkende zuilenarchitectuur. 

het palais de Chaillot bij nacht: 
in de hartlijn van het plein tussen de vleugels van het gebouw 
bevindt zich – aan de overkant van de Seine – de eiffeltoren. 
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Er zijn niet veel plekken die helemaal aan de architectuur zijn gewijd en dit zo indrukwekkend 
demonstreren als deze. De entree van de centrale Bibliothèque d’Architecture in Parijs is een 
van licht doortrokken ruimte met een reeks naast elkaar liggende smalle verticale vensters. 
vanaf de sofa in de lounge tegenover de receptie heeft men een uitzicht over de Seine in de 
richting van de Eiffeltoren, die tegen de Parijse hemel oprijst als het spectaculaire motief op 
de prentkaarten. op de Chaillot-heuvel aan de rive Droite werd in de herfst van 2007 de Cité 
d’Architecture et du Patrimoine geopend. Sindsdien zijn in de representatieve ruimten met 
uitzicht over Parijs meerdere instellingen bijeengebracht die historische en moderne architec-
tuur met het culturele erfgoed van Frankrijk onder één dak verenigen. Geen andere plek zou 
geschikter kunnen zijn dan dit monumentale vleugelgebouw bij de Eiffeltoren, om de centrale 
betekenis van de architectuur voor de ‘grande nation’ aan te tonen. 

Het classicistisch-moderne Palais de Chaillot werd ter gelegenheid van de wereldtentoonstel-
ling van 1937 op de fundamenten van het voormalige Trocadéro-paleis gebouwd. Na de kwets-
bare sanering en verbouwing van het historische gebouw onder leiding van de Parijse architect 
Jean-François Bodin presenteert het als monument aangemerkte, prachtige bouwwerk zich 
vandaag de dag als een bruisend cultureel platform dat archieven en conferentieruimten, mu-
sea en wisselende exposities en de bibliotheek voor architectuur op één plek concentreert: een 
stad vol architectuur en cultureel erfgoed in een land dat zijn naam alle eer aan doet. 

Na de zorgvuldige sanering van het Palais de Chaillot presenteert ’s 
werelds grootste architectuurcentrum zich in de prachtige oostelijke
vleugel van het gebouw aan de Seine. Zijn opening afgelopen jaar door 
de Franse president was een feestelijke nationale plechtigheid.
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Er bevinden zich ongeveer 28 000 boeken in de hoge, ruimten van de openbare bibliotheek op 
de eerste verdieping van het hoofdpaviljoen. Periodieken en monografieën, films en ontwerpen 
zijn verdeeld over de elegante wandmeubels van gepoedercoat staal. Bodin is erin geslaagd 
met weinig ingrepen in het oude bouwwerk een functioneel en eigentijds bibliotheekinterieur te 
creëren dat wordt gebruikt door zowel studenten en onderzoekers als lezers uit de omgeving. 
De ongeveer veertig meter lange zaal met de reconstructie van de middeleeuwse frescocyclus 
uit de abdijkerk Saint Savin sur Garetempe – vroeger deel van het museum voor muurschil-
dering – integreerde hij in de bibliotheek. Speciale lampen onderstrepen de kleuren van het 
plafondfresco door indirecte verlichting en accentueren het ruimtevolume van het tongewelf. 
vrij geplaatst in de ruimte en in de wandnissen zorgen open kasten en grote tafels op de histo-
rische natuurstenen vloer van de bibliotheek voor een afwisselende structurering van de open 
ruimten. verschillende plafondhoogten worden in ruimtelijk opzicht gebruikt voor het differenti-
eren van boeken- en multimedia-afdelingen en leeshoeken. De lichtlijnen in het plafond zorgen 
in de donkere ruimtelijke sectoren voor evenwichtig warm licht. Aan de 
buitenwanden en in de hoge plafondzones vullen de opgehangen, lange lichtbanden het dag-
licht aan.

ook de royale entreehal van de Cité op de begane grond komt dankzij zijn speciale verlich-
ting over als een helder gestructureerde ruimte die het oriëntatievermogen van de bezoekers 
ondersteunt en de ingangen naar de diverse afdelingen centraliseert. In het plafond verzonken 
lichtlijnen weerspiegelen de hoofdassen van de hal langs de monumentale zuilen en marke-
ren tevens het padensysteem. Lichtbanden wijzen in oost-west-richting naar de toegangen 
van de galerie voor gipsafgietsels en de trapzaal naar de bovenste verdiepingen. Het meest 
indrukwekkend van het in totaal 23 000 m2 grote tentoonstellingsoppervlak van de Cité blijft de 
galerie voor architectuur op de tweede verdieping. Zij strekt zich in de smalle, gebogen ruimte 
over het gehele oppervlak van de uitspringende vleugel van het gebouw uit en toont moderne 
en hedendaagse architectuur van 1850 tot heden, met het accent op Frankrijk. 

de cafetaria aan het einde van de entreehal nodigt uit tot relaxen 
en biedt de bezoekers zoekfaciliteiten m.b.v. informatieschermen 
(links boven). Kleine, kleurig gevormde trappenhuizen verbinden de 
afzonderlijke afdelingen van de Cité met elkaar (rechts boven).

Zeven lichtcirkels aan het plafond verspreiden een homogeen licht 
over de tentoonstellingsplateaus in de galerie d’Architecture (pagina 
rechts). met behulp van het softwaregestuurde systeem Luxmate 
kan de lichtsterkte van de grote plafondinstallaties naar behoefte 
en conform de verlichtingstechnische eisen van de tentoongestelde 
objecten worden geregeld.



LightLife 1   2008 
Cité de L’ArChiteCture et du pAtrimoine

13 

Lichtoplossing
Entree: SLoTLIGHT lichtlijnen
Bibliotheek: TECToN lichtbandsysteem, TETrIS lichtbalken

De lange, door geen enkele barrière onderverdeelde galerieruimte toont een overvloed aan 
modellen en tekeningen, foto’s en audiovisuele montages, die thematisch zijn gerangschikt op 
lage plateaus. Er wordt een uitgebreid overzicht van de Franse bouwkunst gepresenteerd, dat 
evenzeer rekening houdt met de stadsplanning van Hausmann als met de grote sociale wo-
ningbouwprojecten die sinds de jaren ’80 door architecten als Dominique Perrault of Christian 
de Portzamparc zijn gebouwd. Lichtkoepels met indirecte verlichting dompelen de expositie-
ruimte onder in een uniform licht, dat naar behoefte in verschillende lichtsterkten kan worden 
ingesteld. Het tentoonstellingsconcept en de nieuw vormgegeven ruimten in het Palais de 
Chaillot tonen het erfgoed van de architectuur in Frankrijk met indrukwekkende inzichtelijkheid. 
Een mijlpaal in de geschiedenis van de Franse bouwkunst wordt in de permanente expositie 
evenwel niet gepresenteerd, en toch blijft hij alomtegenwoordig: in het raam aan de zuidkant 
van de galerie wordt de in 1889 voor de wereldtentoonstelling gebouwde toren van Gustav 
Eiffel zichtbaar als een concreet, architectonisch symbool. Daarom hoefde het museum op die 
plaats niets bijkomends te exposeren.
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Architectuur en tentoonstellingsvormgeving: Atelier Brückner, Stuttgart/D
Architect, 1973: Karl Schwanzer, Wenen/A, München/D
Lichtplanning: Delux AG, Zürich/CH / Mediavormgeving: Art+Com AG, Berlijn/D
Grafische vormgeving: Integral Ruedi Baur, Zürich/CH
Foto’s: Atelier Brückner (p. 15 boven, p. 17 links), Marcus Buck (p. 17 rechts, p. 19 boven, p. 20 
onder, p. 21), Florian Holzherr (p. 15 onder, p. 16, p. 18, p. 19 onder, p. 20 boven) / Tekst: Katja Reich

BMW MuSeuM
2008

De WeDeRGe-
BooRTe vAn 
een vISIe
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“Ik ben gegrepen door de idee van 
architectuur die in beweging wordt 
gebracht, door de creatie van verschil-
lende stemmingen die uitstijgen boven 
functionele noodzakelijkheden.”

uwe R. Brückner, architect uwe Brückner in zijn atelier bij het werk aan het model van het 
nieuwe BMW Museum (boven). herinneringen aan de jaren ’50 
en ’70 in de ruimte “Ontmoetingen”: foto’s van toen getuigen van 
echt rijplezier. De rondomlopende panelen van corian worden van 
onderen verlicht door tetris lichtbalken (onder).
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Als je hebt besloten architect te zijn, moet je de moed hebben om visies na te jagen – in het 
geval van de nieuwbouw voor BMW had Karl Schwanzer aan het begin van de jaren ’70 niet 
alleen de moed voor zijn architectonische visies, maar slaagde hij er ook in deze werkelijkheid 
te laten worden. vrijwel geen andere cluster van gebouwen brengt de prestaties en de filosofie 
van een onderneming zo sterk tot uitdrukking als het administratiegebouw van BMW – ge-
bouwd in de vorm van een viercilindermotor – en het schotelvormige BMW Museum. Deze ico-
nen van de architectuur hebben tot op heden niets van hun uitstraling en symbolische kracht 
verloren. 

noch hebben ze aan zeggingskracht ingeboet door de prominente nieuwbouw van de “BMW 
Welt” van Coop Himmelb(l)au. Integendeel, het nieuwe gebouw onderstreept de kwaliteiten van 
de bestaande bebouwing en komt over als een eigentijdse aanvulling op het totale ensemble. 
Het zal dus niet verbazen dat BMW veel geld stak in een opknapbeurt van zijn administratie-
toren en ook de uitbreiding van het museum in het gebouwenbestand kon realiseren. Daar het 
museumgebouw zelf een in zichzelf gesloten bouwvorm is die bezwaarlijk kon worden uit-
gebreid, ontwierp het designbureau Atelier Brückner uit Stuttgart het voor een eigentijdse 
tentoonstelling vereiste oppervlak grotendeels in de sokkelachtige laagbouw van het adminis-
tratiegebouw. 

Het meer dan 30 jaar geleden gebouwde, als ‘de schotel’ bekendstaande 
BMW Museum in München van architect Karl Schwanzer bleek niet meer 
voldoende oppervlakte te hebben voor een eigentijds tentoonstellingscon-
cept. Door de aangrenzende laagbouw van het BMW administratiegebouw 
erbij te nemen is het tentoonstellingsoppervlak nu vervijfvoudigd en kon 
een innovatief museumconcept worden gerealiseerd. 

in de ruimte “Aspecten” krijgen de bezoekers de geschiedenis 
over de desbetreffende opengeslagen boekpagina akoestisch 
voorgeschoteld (pagina links). tekening van doorsnede van het 
BMW Museum, schaal 1:800 (boven). De modelfoto toont de 
afzonderlijke gebouwen in het nieuwe museumgedeelte (links 
onder). het gesaneerde BMW-complex: links de ‘schotel’ van het 
BMW Museum, rechts de ‘viercilinder’-kantoortoren.
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Het uitgangspunt van de architectonische vormgeving van Schwanzer was de voortzetting van 
de straat in een besloten ruimte. Het ging er om de auto – de icoon van de straat – in een ade-
quate, ‘actieve’ ruimte te presenteren. Het toenmalige tentoonstellingsconcept behelsde dat de 
bezoeker eerst met een roltrap naar het bovenste platform ging. Daar vandaan ging het verder 
langs platforms en hellende vlakken naar beneden, langs de meest uiteenlopende expositie-
stukken, waarvan je vanuit de erboven gelegen niveaus al een blik had kunnen opvangen. De 
ontwerpers van Atelier Brückner slaagden erin dit basisprincipe handig te interpreteren en om 
te vormen tot een eigentijdse tentoonstelling. 

Tegenwoordig komt de bezoeker binnen in de foyer op de begane grond en begint hij zijn 
rondgang in het nieuwe museumgedeelte, waar de permanente expositie is ondergebracht. 
via naar beneden aflopende looppaden met fraai geslepen asfalt-“bitumenterrazzo” wordt hij 
ondergedompeld in een fictieve stad die van licht lijkt te zijn gebouwd. Hoewel het museum 
zich onder de grond bevindt, is het in de tentoonstelling zo licht als buiten op een heldere dag. 
Deze indruk ontstaat niet alleen door de downlights, die zorgen voor de basisverlichting, maar 
vooral ook door de presentatiekubussen met glazen buitenwanden – “body’s” genoemd – die 
de looppaden van de bezoekers indirect verlichten dankzij een innovatieve LeD-techniek van 
Zumtobel, Startup LeDon. Zumtobel leverde voor dit project een glasoppervlak van 3 000 m2 

De tussen twee gebouwen aangebrachte serietoren toont het eer-
ste model uit de 3-, 5-, 6- en 7-serie. eén van de langs achteren 
verlichte glazen wanden, die zorgt voor de speciale lichtsfeer in 
de tentoonstellingsruimtes, kan u waarnemen op de achtergrond 
en in het diagram. 



LightLife 1   2008 
BMW MuseuM

19 

met meer dan 300 000 LeDs. De speciaal ontwikkelde LeDs met een lichtkleur van 5 600 K
worden gekenmerkt door een bijzonder geringe opbouwhoogte. De afzonderlijke lichtlijnen 
zijn aangebracht met tussenruimten van 14 cm en worden gecombineerd met lampen met een 
lengte van elk 1,20 m. Ze worden aangestuurd via het DMX-systeem. 

Zo baant de bezoeker zich een weg door de helder verlichte ‘BMW-stad’. Steeds weer heeft 
hij de keuze een van de huizen binnen te gaan en zich bezig te houden met de daar getoonde 
thema’s en tentoonstellingsstukken. elk huis heeft een eigen identiteit met een specifieke vorm 
en een daarop afgestemde lichtvormgeving. De geheel in het zwart uitgevoerde “Schatkamer” 
komt stijlvol over en laat de curiositeiten en unicaten door een doelgerichte spotverlichting er 
uitzien als juwelen. Andere ruimten zijn vooral technisch geïnspireerd en uitgerust: uiterst dyna-
misch komt de motorsport over, speels en luchtig wordt het thema inspiratie gepresenteerd, en 
het wordt nostalgisch vrolijk als de Isetta uit de jaren ’50 met schreeuwend veelkleurige lampen 
en een historische fotowand op een gedurfde manier wordt verbeeld. 

Kijkje in de zaal van de series (links boven). Voor de gevelver-
lichting van de tentoonstelling is gebruik gemaakt van speciaal 
ontwikkelde LeD-lampen (rechts boven). Luxe in de meest 
dynamische vorm: de BMW 7-serie op een vrij in de ruimte staand 
plateau van palissanderhout, dat met een rondomlopende licht-
contour afsteekt tegen de ruimte (onder).
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In overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van Schwanzer spelen de architecten 
in de permanente expositie met veel verschillende zichtlijnen, die ontstaan door de aflopende 
looppaden en de verschillende niveaus van de expositieplatforms. Zo ontstaan er wisselwer-
kingen en inhoudelijke aanknopingspunten – het reeds bekekene, vertrouwde verdwijnt, komt 
opnieuw te voorschijn en verschijnt in een ander licht. De overkoepelende thema’s: onderne-
ming, vormgeving, motorfiets, techniek, motor- en autosport, serie en merk zijn in ruimten van 
onderscheiden afmetingen aan elkaar gekoppeld en worden geaccentueerd door lichteffecten 
met dynamische overgangen. De als novum dimbare Xeno Hit spots met een vermogen van 
150 Watt plaatsen de tentoonstellingsstukken door hun dynamiek in het juiste licht.

in de compleet gesynchroniseerde ruimte “Rallywagens” worden 
verlichting, filmopnamen en diapresentaties op de seconde 
precies via DMX-sturing op elkaar afgestemd (boven). De labo-
ratoriumachtige sfeer in de ruimte “Lichte constructies” wordt 
gecreëerd door neoncontouren die zijn aangebracht achter micro-
geperforeerd plexiglas (onder).
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Centraal punt – tevens overgang naar het historische museumgedeelte – is het zogeheten 
BMW-plein, waar de bezoeker via een omgekeerde looproute langs van informatie voorziene 
lichtballen via de looppaden naar boven en van daar via de centrale roltrap weer naar de uit-
gang wordt geleid. op dit plein worden op een 12 m hoge lichtwand door de Berlijnse media-
vormgever Art+Com gemaakte filmfragmenten vertoond, die als een kolossale inhoudsopgave 
verwijzen naar wat er in het museum te zien en te doen is. een voor twee instrumenten ge-
componeerd klankspektakel versterkt de optische indrukken en verhoogt deze tot een visueel-
akoestische ruimtebeleving.

“een complete multimediashow met een optimale activering van de bezoekers zelf is opge-
bouwd uit akoestische, visuele en reële impressies. Door licht-, klank- en projectie-effecten 
kan de aandacht van de bezoeker verder worden verhoogd, maar zonder de samenhang met 
de concrete tentoonstellingsstukken uit het oog te verliezen”, aldus Schwanzers visie van de 
BMW tentoonstelling begin jaren ’70. Met de uitbreiding van het museum, de licht- en vormge-
vingsenscenering en de mediatechnieken van tegenwoordig wordt deze visie nu op adequate 
wijze aangevuld en optimaal gerealiseerd.

Lichtoplossing
Basisverlichting: PAnoS downlights
expositie: Xeno spots, speciale uitvoering, TeTRIS lichtbalken, speciale uitvoering
Achter glas weggewerkte indirecte verlichting langs looproute bezoekers: LeD met 
DMX meerkanaals-dimregeling, speciale uitvoering

een blik omhoog in de koepel van het oude museumgedeelte. 
De kogelvormige grafische banners bevatten informatie over de 
thema’s van de wisselende exposities (links). De actuele tentoon-
stelling “Concept Cars” eindigt op het bovenste platform van het 
ronde gebouw met de designstudie giNA (rechts).
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De speciaal ontwikkelde downlights zijn vlak geïntegreerd in het 
plafond en zorgen voor twee volledig uiteenlopende lichteffecten: 
een fonkelende sterrenhemel voor de plafonds van de winkelpas-
sage (deze pagina) en kleine lichteilanden op de vloer (rechter 
pagina).
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Opdrachtgevers: Jelmoli EKZ, St. Gallen/CH, Ikea Immobilien AG, Stadion AG St.Gallen/CH 
Architect: Ramseier & Associates LTD., Zürich/CH
Adviesbureau technieken: Bartenbach Lichtlabor GmbH, ldrans/Innsbruck/A
Elektrisch ontwerper: Amstein & Walthert, Zürich en St.Gallen/CH
Foto’s: Jens Ellensohn, Ramseier & Associates (p. 22) / Tekst: Nadja Frank

AFG
SHOppING
ARENA
ST.GALLEN

TWEE IN 
ééN
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In het jaar 2000 woonde al meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Op basis van 
schattingen wordt er van uitgegaan dat dit in het jaar 2050 tweederde deel zal zijn. Architec-
ten en ontwerpers staan steeds meer voor de taak de beperkte ruimte intensief te benutten. 
Het combineren van verschillende gebruiksconcepten binnen een gezamenlijke infrastructuur 
behelst een nieuwe vorm van toekomstbestendigheid voor ondernemingen, investeerders en 
opdrachtgevers. 

Op een winkeloppervlak van 30 000 m2 biedt de Shopping Arena St Gallen zijn bezoekers een 
keuze van in totaal 50 mode-, juweliers-, elektronica- en sportwinkels alsmede horecabedrij-
ven. Als op een eiland ligt het gehele terrein – dat ook nog een IKEA-vestiging en het voet-
balstadion van FC St. Gallen omvat – verkeerstechnisch gunstig tussen twee verkeersknoop-
punten. De synergetische voordelen van de parkeergarage voor het winkelend publiek overdag 
en voetbalfans ’s avonds, maar ook de centrale aansluiting op het openbaar vervoer zorgen 
voor een optimale gebruiksintensiteit en bereikbaarheid van het driedelige gebouwencomplex. 
Het architectonische hoogtepunt is echter het op de Shopping Arena aangelegde voetbalveld. 
Opvallend ligt het boven het winkelcentrum, dat zich onder het aardoppervlak bevindt. Een 
uniek voorbeeld van het meervoudige gebruik van ruimte, dat tegelijkertijd staat voor vorm en 
extravagantie. 

De witte, helder verlichte vloeren met het donker gehouden plafond op de begane grond geven 
de winkelpassage een zwevend karakter. De eronder gelegen eerste kelderverdieping is vol-
ledig in wit uitgevoerd. 

Eén stad, één bouwlocatie, twee belevingswerelden. St. Gallen heeft een 
nieuwe toegangspoort. In het uiterste westen van de stad, gunstig gele-
gen langs de snelweg (A1) en dus goed bereikbaar, staat het grootste en 
modernste winkelcentrum van Oost-Zwitserland. Ongeveer twee jaar na-
dat de eerste spade de grond in ging, is thans een opmerkelijk bouwwerk 
voltooid – en dat zeker niet in het minst vanuit architectonisch perspectief.

het winkelcentrum ligt onder het voetbalstadion van fC St.gallen. 
(langsdoorsnede op schaal 1:1500 en foto hieronder). De door 
het lichttechnisch bureau Bartenbach ontwikkelde serie topspots 
werd toegepast in twee uitvoeringen. Detailschets en onderaan-
zicht op schaal 1:5 van de spot die een sterrenhemel voorstelt..
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In samenwerking met het gerenommeerde lichttechnisch bureau “Lichtlabor Bartenbach” koos 
het architectenbureau voor een speciaal verlichtingsconcept. De zogeheten serie ‚topspots‘ 
is gebaseerd op de idee van een multifunctioneel lichtsysteem dat met een onveranderlijke 
plafondlayout en een uniforme lampengeometrie de meest uiteenlopende lichteffecten mogelijk 
maakt. “Uniforme plafonduitsparingen en identieke optieken maken van de topspot juist bij een 
verlangen naar een rustig plafondbeeld een pionier. Hij is uiterst eenvoudig in te bouwen, en 
zorgt voor terughoudendheid in de ruimtewerking en voor een heldere lichtkwaliteit.”, bena-
drukt Robert Müller van het lichttechnisch bureau. Uitgerust met energie-efficiënte metaal-
damplampen, die worden gekenmerkt door een lange levensduur, een hoog lichtrendement en 
goede kleurweergave, is het verlichtingsconcept ook in economisch opzicht een hoogstandje. 
Met een aansluitvermogen van slechts 20 W/m2 ligt de Shopping Arena duidelijk onder de 
gebruikelijke energiebehoefte van winkelcentra. Armaturen met smalle lichtuitstraling bundelen 
het licht tot decoratieve lichteilanden op de vloeren. Door de nauwkeurige verlichting ontstaat 
een stijlvol licht-schaduwspel, dat de ruimtelijke mogelijkheden van de Shopping Arena in 
zijn gehele vorm ervaarbaar maakt. De hierbij gebruikte topspots, ook wel kunstmatige zon-
nen genoemd, zorgen met 4  200 K voor een zonlichteffect, dat samen met de natuurgetrouwe 
kleurweergave een optimale verschijningsvorm in de ruimte teweegbrengt. Geheel in tegenstel-
ling tot de geraffineerde verlichting op de vloer werkt het plafond door de downlights als een 
schitterende sterrenhemel. Zo is de Shopping Arena een podium dat zijn bezoekers met de 
enscenering van licht, kleuren en materialen toegang geeft tot een genuanceerde en fascine-
rende belevingswereld. 

“Kunstmatige zonnen” bundelen het licht en maken decoratieve 
lichteilanden op de vloeren van de Shopping Arena (foto boven). 
De reflectoren van de serie topspots worden zonder gereedschap 
in uniforme plafonduitsparingen gemonteerd. (Detailschets en 
onderaanzicht op schaal 1:5)

Lichtoplossing
Shopping Mall op begane grond en kelderverdieping: 
downlights Lichtlabor Bartenbach – spotsysteem voor smalle en brede lichtbundeling 
Overdekte buitenverlichting: SERONDO downlights 
Ondergrondse parkeergarage: ZX2 lichtbandsysteem
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de italiaanse ontwerper en architect ettore sottsass (1917–2007) 
was creatief tot op hoge leeftijd. in 1969 maakte hij voor olivetti 
de beroemde, knalrode reisschrijfmachine “valentine” (deze 
pagina). eind jaren negentig ontwierp hij voor Zumtobel de pen-
delarmatuur Aero (rechts).

“Het uitgangspunt van zijn vormgeving is de menselijke maat. De 
ontwerpen zijn doordrongen van zijn charisma.” 

Jürg Zumtobel over ettore sottsass
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Verleden met toekomst  –
The Making of Aero II Hybrid
Foto’s: Jens Ellensohn, Luca Fregoso (p. 26, links) / Tekst en Interview: Kerstin Schitthelm

Goed productdesign is tijdloos. Zulke geslaagde ontwerpen trotseren de 
tijd zonder ter discussie te worden gesteld, ze zijn dus in de diepste zin 
van het woord duurzaam. Het was Ettore Sottsass die deze hang naar 
tijdloos design samenvatte in de zin: “Als iets ons zal redden, dan is het 
de schoonheid.”

CHrISTopHEr 
rEDFErn 
oVEr DE 
DuurZAAMHEID 
VAn GoED 
DESIGn
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Met de door hem geïnitieerde Memphis groep doorbrak hij alle regels van het functionalisme. 
De overheersende functionaliteit van designobjecten komt bij Sottsass radicaal op losse 
schroeven te staan. Tegelijkertijd ontwikkelde hij in samenwerking met de industrie technische 
producten die worden gekenmerkt door zijn inclusieve manier van denken. Met het ontwerp 
voor de pendelarmatuur Aero bijvoorbeeld creëerde Ettore Sottsass eind jaren ’90 een uniek 
product – in artistiek en technologisch opzicht.

Met zijn jonge strijdmakker Chris redfern ontwierp Sottsass een armatuur die indruk maakte 
door een klassiek tijdloos design. De zogeheten Waveguide-technologie maakte dearmatuur tot 
een product dat in de lichtwereld verlichtingswereld een nieuw tijdperk inluidde. Voor het eerst 
lukte het om hoogwaardige lichtsturing in een uiterst vlakke armatuur onder te brengen. De flu-
orescentielampen zijn aan de zijkant aangebracht, het licht wordt via een computerberekende 
prismastructuur gestuurd. Aero won meerdere designprijzen en is voor Zumtobel ook com-
mercieel een succesvol product geworden, dat als voorbeeld voor een hele serie van vlakke 
armaturen heeft gefungeerd. 

Tien jaar later wordt de lichtwereld totaal op zijn kop gezet door een nieuwe lichtbron: de LED. 
Met een steeds hoger rendement verovert de kleine krachtpatser in toenemende mate ook de 
functionele verlichting. De uitdaging dient zich aan om deze nieuwe technologie ook in de kan-
toorverlichting te integreren. Voor Zumtobel waren er twee mogelijkheden: een nieuwe arma-
tuur ontwerpen of een bestaand design gebruiken? Al vroeg in het ontwikkelingsproces was de 
algemene opvatting dat de vorm van de Aero het waard is om voort te leven. Het design van 
de traditionele Aero is onderworpen aan een facelift om hem perfect aan de nieuwe lichtbron 
aan te passen. Chris redfern, ontwerper van de Aero II en directeur van Sottsass Associati in 
Milaan, vond een overtuigende manier het bestaande design zodanig te vernieuwen dat het 
bekend en tegelijkertijd op elegante wijze futuristisch en nieuw is.

de nieuwe Aero ii hybrid combineert een futuristische vormge-
ving met innovatieve techniek (deze pagina). verantwoordelijk 
voor het redesign is Christopher redfern, hoofdontwerper bij 
sottsass Associati. in talrijke schetsen ontwikkelde redfern ge-
zamenlijk met Zumtobel het hybride-concept van de nieuwe Aero 
lampengeneratie (rechts).
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Interview met Chris Redfern, hoofdontwerper 
bij Sottsass, die de nieuwe armatuur Aero II Hybrid aan 
de LED-technologie met micropiramideoptiek 
(MPO+) heeft aangepast.

 Hebt u momenteel een bepaald lievelingsdesign-
object of -project?
Chris redfern: Ik heb geen bepaald lievelingsobject of -project, 
maar ik vind design dat de tijden trotseert zeer interessant en 
fascinerend – objecten die duurzaam en op de een of andere 
manier geheimzinnig zijn, bijna heilig. Het is heel lastig om 
tijdloze objecten te ontwerpen. De meubels van Charles en 
ray Eames zijn bijvoorbeeld indrukwekkend, objecten dus die 
lang geleden zijn ontworpen en toch tot op heden succesvol 
en spannend zijn. Hetzelfde geldt ook voor het eenvoudige 
olie-en-azijnstelletje dat Sottsass aan het einde van de jaren 
zeventig voor Alessi heeft ontworpen en dat nu nog actueel 
is. Afgezien van dit aspect van fascinatie bij voorwerpen is dit 
volgens mij ook een ecologisch design-uitgangspunt.
 De nieuwe Aero armatuur is een waar meesterwerk. 
Waarom heeft men gekozen voor het behoud van het 
bestaande design?
Chris redfern: Ik zou niet willen zeggen dat we aan het bestaande 
design hebben vastgehouden, het gaat vooral om de verdere 
ontwikkeling van de lichttechnologie en van het designcon-
cept. Toen de oorspronkelijke Aero in 1997/98 werd ontwor-
pen, was de Waveguide-technologie de meest geavanceerde 
vorm van lichttechnologie. Er bestond een prachtig evenwicht 
tussen het design en de technologie. nu volgt een nieuw 
hoofdstuk – de Aero II met zijn innovatieve LED-technologie. 
Ik wilden de overwegingen en nieuwe inzichten achter de 
oorspronkelijke Aero benutten om opnieuw dit evenwicht tot 
stand te brengen tussen technologie en design, een verhaal 
te vertellen en een identiteit te creëren.  
 Het is als bij het ontwerpen van een auto: je ziet dat het 
na 20 jaar nog steeds dezelfde auto is, maar hij heeft zich 
met nieuwe technologieën en materialen verder ontwikkeld. 
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Leds geven de hoogwaardige waveguide-technologie en micropi-
ramide-optiek (Mpo+) economische en lichttechnische voordelen. 
de t16 fluorescentielampen zorgen voor een aangename indi-
recte verlichting (schematische doorsnede boven). 
Chris redfern bij Zumtobel in Usingen en in gesprek met Manfred 
petschulat, pMd indoor Commercial, Zumtobel (onder).

het oorspronkelijke, elegante design van de Aero is bij de Aero ii 
hybrid vervolmaakt. daarbij was het doel de armatuur qua uiterlijk 
zo licht mogelijk te maken, om zo de indruk te wekken dat hij 
zweeft (pagina rechts).

Christopher redfern werd in groot-Brittannië geboren. in 1993 
studeerde hij af aan de norwich school of Art & design en de 
hogeschool Aachen. daarna woonde en werkte hij een tijd lang 
in hongkong en China als speelgoedontwerper, waar hij opging 
in de wereld van industriële mainstream en massaproductie. op 
zoek naar een alternatieve productie-aanpak trok hij naar italië, 
waar hij met een beurs van de “royal Commission for the exhibi-
tion of 1851”  met succes een masterstudie industriële vormge-
ving doorliep Aansluitend trok Christopher redfern naar Zweden, 
waar hij samenwerkte met de architect thomas eriksson in stock-
holm als meubel- en industrieel ontwerper. in 1996 keerde hij 
terug naar italië om met ettore sottsass en James irvine samen te 
werken bij sottsass Associati in Milaan. in 1998 werd Christopher 
redfern partner van sottsass Associati en hoofdontwerper van 
het bureau. hij woont en werkt momenteel in Milaan en ontwerpt 
projecten voor sottsass Associati en andere bedrijven. 

 Bracht de aanpassing van de LED-technologie aan 
het bestaande design technische problemen met zich mee 
die moesten worden opgelost?
Chris redfern: Er waren enkele technische problemen die wij 
moesten oplossen. Bij een nieuwe technologie heeft men ui-
teraard met beginproblemen te kampen. Bij de lamp bijvoor-
beeld waren de belangrijkste kwesties de warmteafgifte, de 
gelijkmatigheid van het licht en het voorkomen van verblin-
ding. Wij hadden ons ten doel gesteld te zorgen voor een zo 
harmonisch en rustig mogelijk licht, opdat de mensen die 
eronder zouden werken, zich prettig zouden voelen. Ik denk 
dat we er samen met de technici en ingenieurs van Zumtobel 
in zijn geslaagd een zeer rustig licht te creëren.
 Welke technische mogelijkheden zal de LED-techno-
logie volgens u in de toekomst bieden, ook voor ontwer-
pers?
Chris redfern: De LED-technologie heeft veel veranderd, het is 
zo spannend om te zien hoe deze technologie zich lang-
zaam ontwikkelt tot een serieus te nemen lichtbron. ook 
de o-LED-technologie is voor een vormgever fascinerend. 
Wat mij bevalt aan deze technologie is dat zij zo klein is en 
dat je daardoor veel meer mogelijkheden hebt armaturen te 
plaatsen. Vroeger moest je je intensief bezighouden met de 
manier waarop je een grote lamp kon verbergen of hoe je 
het voor elkaar kreeg dat hij er goed uitzag, maar nu kunnen 
ontwerpers en architecten zich veel meer bezig houden met 
het eigenlijke licht en zijn toepassing. Wij kunnen ons er nu 
meer op concentreren bepaalde stemmingen, gevoelens en 
kleurveranderingen voort te brengen, zodat we de lyriek van 
het licht in het blijspel genaamd ‘leven’ kunnen brengen. 
 Hoe ziet voor u uiteindelijk de perfecte armatuur uit?
Chris redfern: om een perfecte armatuur te zien, hoef je maar 
even naar de hemel te kijken: hoe de zon ’s avonds onder-
gaat en ’s morgens opgaat, om ons te laten zien wanneer wij 
moeten gaan slapen of opstaan, hoe de kleuren aan de hemel 
veranderen en welke gevoelens daarbij worden opgeroepen, 
hoe wij bij het donker worden van de hemel kunnen zien dat 
er een storm opkomt, en hoe mooi hij kan zijn met roze- en 
blauwtinten, door de wolken heen geweven. Hij maakt zoda-
nig deel van ons uit dat we meestal helemaal niet merken dat 
hij er is. Alleen als het echt moet.
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“Ik ben ervan overtuigd dat mooi, intelligent design ons leven zowel in 
psychologisch alsook in fysiek opzicht verbetert.”  

Chris redfern
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Opdrachtgever: Le Fay Resorts srl Gargnano/I / Architect: Dr. Arch. Hugo Demez, Brixen/I
Adviesbureau technieken: Studio Frasnelli, Bozen/I
Fotos: Le Fay Resorts, Ugo Visciani / Tekst: Hildgard Wänger

LeFAy 
ReSORT & SPA
LAGO 
DI GARDA

eneRGIeBROn

 “Ken je dat huis? 
Op zuilen rust zijn dak, De zaal schittert, het vertrek glanst, 
en marmeren beelden staan en staren mij aan (...)” 

Johann Wolfgang von goethe
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Hier, precies op deze plek, moet het geweest zijn. Hoog in de heuvels van 
Gargnano, terwijl hij leunde tegen de stam van een oude olijfboom, de 
blik op het glinsterende blauw van het meer, en de lucht zwaar was van 
de zoete geur van de citroenbomen. Precies op deze plek moeten Goethe 
de regels van zijn beroemde gedicht “Ken je het land waar de citroenen 
bloeien...” eenvoudig als rijpe vruchten in de schoot zijn gevallen. 

Tot op de huidige dag, tweehonderd jaar later, heeft het landschap rond het Gardameer niets 
van zijn fascinatie verloren. De afwisseling van steile rotsen en groene heuvels, geurende 
olijven- en citroenenboomgaarden is perfect en oefent een welhaast magische aantrekkings-
kracht uit. Ook de oprichters van de regionale luchtvaartmaatschappij Air Dolomiti, Liliana en 
Alcide Leali, zijn overtuigd geraakt van de volmaaktheid van de natuur. enkele dagen geleden 
openden ze in de heuvels van Gargnano het eerste hotel van hun nieuw opgezette hotel-
label “Lefay”. 

Het “Lefay Resort & Spa Lago di Garda” is niet alleen zomaar een vijfsterrenhotel, maar een 
buitengewone combinatie van luxe en duurzaamheid. Bouwen in harmonie met de natuur, van 
het ontwerp via het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen tot en met een duurzame 
energieplanning – de architect Hugo Demez heeft hiervoor het begrip ‘bio-architectuur’ geïntro-
duceerd. “De ongereptheid van de berghelling was voor mij impuls en uitdaging tegelijk. Onze 
oplossing het complex in meerdere gebouwen onder te verdelen en deels direct in de helling te 
integreren, heeft energetische en visuele voordelen. Ten eerste blijft de helling op die manier 
natuurlijk groen, ten tweede gaat door het geringere geveloppervlak minder warmte verloren”, 
aldus Hugo Demez. Geïnspireerd door de voor de regio karakteristieke landhuizen met ‘limo-
naia’, een glazen serre voor citroenbomen, ontwierp de architect het hoofdgebouw, waarin een 
lobby, een receptie en een met een verfijnd glazen dak overspannen restaurant zijn onderge-
bracht. De twee onderste etages zijn oases van rust en ontspanning die afgewisseld worden 
met zones voor fitness en beweging. Het geheel strekt zich uit over een 11 ha groot park. 

het Lefay Resort en spa Lago di garda aan de prachtige Riviera 
dei Limoni werd ontworpen met het doel duurzaam toerisme te 
bevorderen. het in de natuurlijke helling geïntegreerde wellness-
hotel is onderscheiden met het milieucertificaat conform ISO 14001.
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energierecycling als basis voor zorgvuldig ‘huishouden’: dit loopt als een rode draad door 
de kleinste ruimten van hotel Lefay. Voor de fase “Ontwikkeling van architectonische oplossin-
gen voor innovatieve en milieuvriendelijke resorts” kreeg het hotel de milieucertificering 
ISO 14001 en de kwaliteitscertificering volgens de ISO-norm 9001. Met trots wijst het hotel 
op de uitvoerige documentatie van het energieconcept voor gebouwen en buiteninstallaties, 
waarin een zo gering mogelijk energieverbruik wordt voorgeschreven alsook een optimaal 
gebruik van recyclebare hulpbronnen. De afzonderlijke gebouwencomplexen en raamopper-
vlakken zijn zo aangebracht dat door efficiënte warmte-isolatie en het gebruik van thermische 
beglazing in de winter een maximale passieve zonnewinst kan worden bereikt. De warmte-
energie-voorziening drijft grotendeels op een met houten spaanders en houtafval gestookte 
biomassa-verwarmingsinstallatie. Thermische zonne-energie-installaties op enkele platte daken 
van het hotel dragen bij aan de winning van sanitair warm water en aan de verwarming van 
het zwembadwater. 

Zelfs de glazen koepel van de eetzaal is voorzien van fotovoltaïsche modules, die een dubbel 
nut hebben als stroomleverancier en schaduwelementen. Dat het regen- en zwembadwater 
wordt hergebruikt en benut voor de besproeiing van de groenvoorziening, spreekt in deze 
context al bijna vanzelf. nog meer besparingspotentieel bieden de verlichting en de bescha-
duwing. Het lichtmanagementsysteem Litenet-Flexis van Zumtobel berekent via een daglicht-
meetkop exact de benodigde lichthoeveelheid in de voor het publiek toegankelijke ruimte en 
zorgt zo voor de passende verlichting of de noodzakelijke beschaduwing. Bewegingsmelders 
in de gangen doen de tot minimumwaarden gedimde verlichting tot een zogeheten comfortlevel 
oplichten. Licht en schaduw naar behoefte zijn sfeervol en besparen energie.

in talrijke binnen- en buitenbassins, een zoutmeer, stoombaden 
en diverse sauna’s wordt de filosofie van vuur en water ervaren – 
het koele nat versus behaaglijke warmte tot en met extreme hitte. 
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Besparing en luxe passen dus goed bij elkaar. nog een bewijs hiervoor zijn de 90 suites. Door 
hun directe integratie in de helling wordt het warmteverlies gereduceerd, tevens hebben alle 
suites een eersteklas uitzicht op het meer. Harmonisch design, uiterst fijne Italiaanse stof-
fen, exclusief marmer, en olijf- en walnotenhout uit de eigen regio. er staat geen meubelstuk 
te veel, maar op comfort is beslist niet bezuinigd. Toch wordt er wel degelijk bespaard, ook 
al ervaart de gast dit interessant genoeg eerder als een vorm van luxe. Het geheim is de in-
novatieve lichtregeling van Zumtobel. Aangestuurd via het speciaal voor hotels ontworpen 
lichtmanagementsysteem ZBOX en de transponderkaart gaan bij het betreden van de suite de 
gordijnen open en worden de gasten met een prachtig panoramisch uitzicht welkom geheten. 

de Circle Control points zijn reeds afgestemd op ruimtelijke po-
sitionering en lichtbehoefte, voorzien van bijpassende pictogram-
men alsmede vooraf ingesteld. Via de eenvoudige en intuïtieve 
bediening kan de bezoeker kiezen voor een van drie voorgepro-
grammeerde lichtstemmingen. 

de grootste en mooiste suite, de Lefay exclusive suite met een 
oppervlak van 80 m2, biedt een grandioos panorama en optimaal 
comfort. Lichte kleuren en donkere houtsoorten zijn een lust voor 
het oog, levendig strokenparket vormt een tegenstelling tot het 
strakke minimalisme van het interieur.
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De bezoeker wordt in hotel Lefay door de intuïtieve aansturing als het ware bij de hand geno-
men, of nog sterker: hij krijgt het gevoel dat verlichting en techniek zich op zijn persoonlijke 
wensen instellen. M.b.v. bedieningspunten, zogeheten Circle Control Points, kunnen alle arma-
turen in de kamer en op het terras worden aan- en uitgeschakeld en traploos worden gedimd, 
voorgeprogrammeerde stemmingen en instellingen kunnen met één druk op de knop worden 
opgeroepen. De nightlogic-functie zorgt ervoor dat vanaf 22 uur bij activering van de lichtscha-
kelaar alleen nog heel zacht licht wordt ingeschakeld, het nachtelijk bezoek aan het toilet in 
een zee van fel licht behoort daarmee tot het verleden. Ook in de badkamers van de Lefay-sui-
tes wordt de verlichting geregeld via ZBOX en Circle Control Points. Drie verschillende stem-
mingen voor helder licht, geaccentueerd licht voor bij de toilettafel of een romantische well-
ness-sfeer met één druk op de knop oproepbaar. Bewegingsmelders in toiletten en garderobe 
bedienen de lichtbronnen en bij het verlaten van de suite worden alle lampen en elektrische ap-
paraten automatisch uitgeschakeld. Daarmee levert het regelsysteem een belangrijke bijdrage 
aan de positieve energiebalans van het hotel en draagt het zijn steentje bij aan het persoonlijke 
welbevinden van de gasten – luxe met één druk op de knop. Geheel automatisch daarentegen 
springt het noodverlichtingssysteem Onlite CPS in werking op het moment dat de stroomvoor-
ziening in het hotel om welke reden dan ook zou worden onderbroken. Ook dit systeem wordt 
aangestuurd door Litenet-Flexis en ZBOX; zo kan elke gast zich te allen tijde veilig oriënteren. 

“Creare luoghi sognati“ – plekken creëren waarvan mensen dromen – is overduidelijk het doel 
van de hotelbezitters Liliana en Alcide Leali. Met hotel Lefay in Gargnano zijn ze daarin geslaagd. 
Of om het met de woorden van Goethe te zeggen: “Daarheen, daarheen, zou ik willen gaan.”

Lichtoplossing
Openbare ruimten: lichtmanagementsysteem LITeneT FLeXIS, noodverlichtingssysteem 
OnLITe CPS, TeCTOn gewelfverlichting / hotelkamer: ZBOX lichtregeling
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optimale werkplekverlichting en decoratief lichtobject in één: de 
door two verder ontwikkelde pendelarmatuur clearcell. De afdek-
king van het voorschakelapparaat is voor de kantoren van het re-
clamebureau grey uitgevoerd in de kleur van de huisstijl: oranje.
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De ontwikkeling van speciale armaturen: two_product development and integrated design, 
Claudia de Bruyn en Achim Nagel, Ratingen/Hamburg/D
Grey Hauptverwaltung, Düsseldorf/D / Architect: Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf/D 
Binnenhuisarchitecten: Cossmann_de Bruyn, Düsseldorf/D / Lichtplanning: AG Licht, Bonn/D
Kontorhaus am Kaiserkai 10, Hamburg/D / Architect: Ingenhoven Architekten, Düsseldorf/D
Opdrachtgever: Imetas Property Services GmbH
Foto’s: Olaf Mahlstedt (p. 38-41), Andrea Flak (p. 42/43) / Tekst: Kerstin Schitthelm

CReATIvITeIT 
ONTMOeT  
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Creativiteit is het grote kapitaal van reclamebureaus. Bij het wereldwijd opererende creatiebu-
reau Grey leefde de wens om dit ook aanschouwelijk te maken in hun gebouw. Samen met de 
binnenhuisarchitectes Cossmann_de Bruyn werd een concept ontwikkeld waarin medewerkers 
en bezoekers ook via de architectuur vertrouwd worden gemaakt met de merkboodschap 
van Grey. De nieuwe centrale in Düsseldorf moet de bezoeker al meteen bij binnenkomst een 
indruk geven van de bedrijfsfilosofie – Grey stelde de stad zelfs voor om de naam van het oude 
adres te veranderen in “Plein der ideeën”. een als monument beschouwd kazernecomplex 
bestaande uit een soldatenhuis en twee kleinere bijgebouwen werd prachtig gerestaureerd en 
uitgebreid met nieuwbouw om voor de meer dan 500 medewerkers een inspirerende werkom-
geving te creëren. Slechts vier materialen bepalen in hun gelijkkleurigheid de binnenhuisarchi-
tectuur: vezelbeton, gevlamd staal, rubber en wolvilt. Zij moeten staan voor heldere, tot het 
wezenlijke beperkte communicatie.

De juiste verlichting is daarbij een uiterst belangrijk aspect, omdat zij de ruimtewerking beïn-
vloedt en gelijktijdig voor goede werkomstandigheden moet zorgen. Juist de zeer diepe ruim-
ten van het oude gebouw hebben een verlichting nodig die ingetogen en tegelijk efficiënt is. 
Al tamelijk snel werd duidelijk dat geen enkel bestaand armatuurdesign aansloot bij de nieuw 
gevormde ruimten van het reclamebureau. De partners Claudia de Bruyn en Achim Nagel van 
“two” ontwikkelden daarom voor dit project een armatuur die heel bewust aanstuurt op een 
compromis tussen technische werkverlichting en emotionele ruimteverlichting. Daarbij pakten 
de twee architecten een idee op waarmee ze al langer bezig waren. De huidige kantoorverlich-
ting zou beslist gebaat zijn bij een facelift, daarvan waren de twee overtuigd. Kantoorverlichting 
is in wezen tamelijk beperkt: lange linten van aluminium die hun licht naar boven en beneden 
afgeven en die zich welhaast schamen voor hun eigen vormgeving. 

In de voor een kantoorgebouw in Düsseldorf ontwikkelde Clearcell-arma-
tuur vulden functionaliteit en aansprekende vormgeving elkaar zo goed 
aan dat dit concept spoedig daarna ook voor een project in Hamburg 
werd toegepast.

De clearcell pendelarmatuur in de tweelamps uitvoering: voor-
aanzicht, horizontale doorsnede en onderaanzicht op schaal 1:10, 
dwarsdoorsnede op schaal 1:2,5.
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“Alsof het iets pijnlijks is, verbergen de armaturen zich in een smalle lichtband van alumi-
nium. wij wilden dit bewust veranderen”, aldus Claudia de Bruyn. Met de ontwikkeling van de 
Clearcell armatuur zijn de twee architecten erin geslaagd een design te creëren dat zichzelf 
presenteert als een vanzelfsprekend ruimtelijk element en dat zijn nut overduidelijk bewijst. “De 
armatuur is zelfverzekerd en laat zien wat hij doet”, aldus Achim Nagel, die tevreden is met het 
resultaat . “Mooi dat je kunt zien waar het licht vandaan komt.”

In minder dan tien maanden is in het kader van een samenwerking tussen het bureau two en 
Zumtobel uit een basisidee een kant-en-klaar product ontstaan. Absoluut onmisbaar was in dit 
proces de complexe materiaal- en technologische kennis van Zumtobel. Zo stond al tamelijk 
snel vast dat men gebruik kan maken van de technologie van de hal-reflectorarmatuur Copa 
om het gewenste doorschijnende effect te bereiken. Het gebruikte micro-cellenraster bestaat 
uit afzonderlijke rasterelementen van een gealuminiseerde, gecoate composiet. Zijn absoluut 
identieke, exact berekende rastercellen garanderen een uiterst homogene lichtverdeling. wan-
neer als basismateriaal een transparant materiaal wordt gebruikt, krijgt het raster een lichtdoor-
latendheid die het mogelijk maakt bij een identieke lichttechniek een grotere helderheid van de 
behuizing te bereiken. De pendelarmatuur is verkrijgbaar in een één- en tweelamps uitvoering 
met verschillende vermogensstanden. Als bijzonder designelement kunnen de voorschakelap-
paraten worden afgedekt in verschillend gekleurd kunststof, bijv. in de kleur van de huisstijl van 
een onderneming. Bij Grey brandt aan één uiteinde nu een aantrekkelijk oranje – de kleur van 
de huisstijl.

De clearcell pendelarmaturen in de lichtband-uitvoering zorgen 
voor een uitstekende verlichting voor beeldschermwerkplekken en 
zijn tevens een binnenhuisarchitectonisch element.
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Na het uiterst efficiënte ontwikkelingsproces voor de pendelarmatuur kwam er in de realisa-
tiefase een tweede bouwplan bij waarvoor dit armatuurconcept eveneens bijzonder geschikt 
was. Het aan de Kaiserkai gelegen “Kontorhaus“ (rederijkantoor) en “Oval” van het gerenom-
meerde architectenbureau Ingenhoven Architekten bevindt zich op een van de meest geëx-
poneerde liggingen in de nieuwe Hamburger HafenCity. Niet ver van het toekomstige archi-
tectuur-hoogstandje “elbphilharmonie” wilde de opdrachtgever hier een gebouwencomplex 
voor kantoren en woningen realiseren. De firma Imetas GmbH, gespecialiseerd in haven- en 
herinrichtingsprojecten, hecht behalve aan moderne architectuur ook veel waarde aan inno-
vatieve gebouwentechniek. „In alle bouwplannen werken wij met de nieuwste inzichten op het 
gebied van de milieuvriendelijk energiegebruik. Zo hebben wij ons in het rederijkantoor bewust 
gericht op betonkernactivering, om de exploitatiekosten te optimaliseren”, aldus Heiner Kropp, 
directeur van Imetas. Ook daglichtoptimalisatie en beschaduwing vinden in het 4000 m2 grote 
gebouw volautomatisch plaats. 

Om de voor een kantoorgebouw benodigde flexibiliteit te bereiken, koos de opdrachtgever 
voor een mengsel van Clearcell staanlampen en pendelarmaturen. Hiermee kunnen de verschil-
lende gebruikssituaties het best worden gerealiseerd. Daarbij werd het design van de pendelar-
maturen gemodificeerd en door het gebruik van compacte fluorescentielampen zo ingekort dat 
het zich harmonisch in elke ruimtelijke situatie laten integreren. De voet heeft dezelfde vorm en 
biedt daarmee een aantrekkelijk contrast voor de behuizing. Door het gebruik van het door-
schijnende materiaal maakt de armatuur zich a.h.w. los en trekt hij optisch volop de aandacht. 
Zo wordt de armatuur zelf tot een architectonisch element en verspreidt hij een aangename 
zachte lichtsfeer.

het rederijkantoor aan de kaiserkai was al vóór de voltooiing 
compleet verhuurd: “Dat ligt”, aldus heiner kropp van de firma 
imetas gmbh, “ook duidelijk aan het innovatieve gebouwcon-
cept en de daarbij passende lichtoplossing.” in de hamburgse 
kantoorruimten werd de clearcell gebruikt als staanlamp (boven) 
en als pendelarmatuur (pagina rechts).
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Lichtoplossing
Düsseldorf: CLeARCeLL pendelarmaturen in speciale uitvoering, 
LIGHT FIeLDS inbouwspots, XeNO spot, CLARIS pendelarmatuur
Hamburg: CLeARCeLL pendelarmaturen, CLeARCeLL staande lampen, SOLAR spot

“De productontwikkeling was een spannende uitwisseling en een 
verrijking. Bij Zumtobel krijgt men waardering. het was gewoon 
een goede samenwerking.”

two
claudia de Bruyn en achim nagel

in 2001 richtten de twee architecten het kantoor op en kregen 
sindsdien een groot aantal internationale designprijzen, waaron-
der de Duitse Designprijs voor het tapijt “tec”. productontwikke-
lingen voor vitra, carpet concept, vario en ttc.
www.two-product.com
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Verbanning is een vreselijk woord. Wie is er überhaupt op het 
idee gekomen om dit woord in verband te brengen met een 
van de mooiste lichtbronnen die we kennen? Is het werke-
lijk waar dat het bijzonder aangename, warme, uitstekend 
dimbare licht van de gloeilamp binnenkort niet meer bestaat? 
Verbannen, als een gevaarlijke 15de-eeuwse misdadiger? 
Duurzaamheid is traditiegetrouw een begrip uit de bosbouw 
en heeft (te) lange tijd nauwelijks iemand geïnteresseerd, 
maar iedereen heeft intussen de mond vol van “sustaina-
bility”, en om begrijpelijke redenen. Om misverstanden te 
voorkomen: duurzaam handelen moet voor iedereen een 
principieel uitgangspunt worden en vereist op veel terreinen 
consequent handelen. Maar een wereld zonder gloeilamp? 
 De magisch-verzoenende sfeer van een heldere 
15W-E27 moet nu door een compacte TL-buis met de kleur 
‘warmtint’ worden vervangen. Althans, als de marketingcon-
cepten en productiedoelen van de industrie worden opge-
volgd. Als lichtontwerper ben ik het hier niet mee eens, en 
ik zal mij ertegen blijven verzetten totdat er een gelijkwaar-
dige vervanging is ontwikkeld. Als die er ooit zal komen. De 
gloeilamp zou louter een warmtebron zijn – oneconomisch, 
inefficiënt, met onvoldoende rendement – gewoonweg 
achterhaald. Maar waarom heeft men bij alle PR-activiteiten 
over het onderwerp spaarlamp verzuimd om de bevolking te 
informeren over de immens hoge energiekosten tijdens de 
productie of over de niet onproblematische afvalverwerking? 
Welke burger beseft dat de lichtkleur “warmtint” nooit de 
kwaliteit van een gloeilamp zal bereiken, en wie is ervan op 
de hoogte dat fluorescentielampen, om werkelijk efficiënt 
te zijn, alleen met een extern voorschakelapparaat zouden 
moeten worden gebruikt? 
 De International Association of Lighting Designers 
(www.IALD.org) heeft een “Position Statement” gepubliceerd 
over de voorgenomen verbanning van de gloeilamp. Enkele 
van de belangrijkste aspecten zijn: er bestaat momenteel 

geen technologie, vooral als het gaat om lichtkleur en dim-
baarheid, die bepaalde typen gloeilampen kan vervangen. 
Daarom moet er een royale overgangstermijn worden vast-
gesteld om voor deze gloeilampen alternatieven te kunnen 
ontwikkelen. Lampen die gloeilampen op de lange termijn 
kunnen vervangen, moeten rendabel zijn. De meest efficiënte 
lamp is een uitgeschakelde lamp. De consequente introductie 
van lichtregelsystemen en het gebruik van daglicht zullen er-
toe bijdragen de energiekosten voor verlichting aanmerkelijk 
te verlagen.”
 Onlangs was ik in Los Angeles en daar brandde bij stra-
lende zonneschijn de gehele buitenverlichting van het vlieg-
veld. Waarom eigenlijk? Omdat er kennelijk geen rekening 
is gehouden met een belangrijk item voor de besparing van 
energie: een goede lichtplanning. Welke hoeveelheid energie 
zou er bij een project van een dergelijke omvang door dag-
lichtsturing, daglichtbenutting en een intelligente lichtregeling 
wel niet kunnen worden bespaard! De enorme lichtvervuiling 
in de metropolen van deze aarde, te veel onbenut strooilicht, 
dat is energieverspilling op een gigantische schaal; en nu 
zouden we uitgerekend een van onze mooiste lampen moeten 
opgeven? 
 Zeker, de LED zal in de plaats komen van veel traditio-
nele technologieën; maar ook hier zal het nog een tijdje duren 
totdat techniek, ideaal en vormgeving duurzaam op elkaar 
afgestemd kunnen worden. We kijken nieuwsgierig uit naar 
de nieuwe LED-straatverlichting in New York City, want de 
verlichting van onze steden is een van de grootste bespa-
ringspotentiëlen. In kantoorgebouwen – die grote energie-
verbruikers zijn – is het gebruik van gloeilampen al lang niet 
meer aan de orde. In particuliere huishoudens in Midden-
Europa bedraagt het aandeel van verlichting in het totale 
elektriciteitsverbruik slechts 8%. Hoeveel van deze 8% heeft 
nu eigenlijk betrekking op gloeilampen? Is al die opwinding 
werkelijk terecht?

Pleidooi voor een icoon — Een Commentaar 
door Gerd Pfarré

gerd Pfarré, geboren in 1960. Lichtontwerper, autodidact.
1978–1981 opleiding tot timmerman en meubelmaker, eerste armatuur- en meubelontwerpen.
1982–1985 Product- en tentoonstellingsdesign in het team van ingo maurer.
1987–1989 vrij gevestigd ontwerper in milaan en Berlijn.
1989–1998 Lichtplanning en grafisch design voor ingo maurer, projecten in europa, VS, azië.
1998 oprichting van pfarré lighting design in münchen.
Professioneel lid van het internationale genootschap van verlichtingsontwerpers iaLD, Chicago, VS.
2002–2005 Lid van het iaLD-bestuur. Lid van de Deutsche Werkbund Bayern.
internationale lezingen, workshops, talrijke onderscheidingen. www.lichtplanung.com.

Foto: David Goldes
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ZUMTOBEL HIGHLIGHTS
Voor alle klanten die niet in de gele-
genheid waren om persoonlijk 
de nieuwe producten van de Light+
Building 2008 in Frankfurt te bekijken, 
is Zumtobel in september jl. met een 
uitgebreide “Highlightstour” gestart. 
Met deze zogeheten “Highlights” is het 
succesvolle concept van de beurs-
stand met de verschillende toepas-
singskubussen opnieuw opgepakt en 
in een transporteerbaar model onder-
gebracht.  Op ruim 40 lokaties in heel 
Europa zal het concept van Human-
ergy Balance met de vier toepassings-
gebieden kunst en cultuur, hotel en 
wellness, presentatie en verkoop, en 
kantoor en communicatie te zien zijn. 
Naast de informatieve productpresen-
tatie staat er voor de klanten nog een 
onderhoudende performance over het 
onderwerp tijd, ruimte en licht op het 
programma.

www.zumtobel.com/highlights

HOMMaGE aan DavID CHIppErfIELD
David Chipperfield behoort tot de 
belangrijkste architecten van onze tijd 
en heeft vooral naam gemaakt met 
museumgebouwen. Zijn architectuur 
wordt gekenmerkt door harmonische 
ruimtelijke proporties, authentiek mate-
riaal en licht. Daarnaast zijn de plek, de 
mensen en een intensieve betrokken-
heid bij elke bouwopdracht voor hem 
van het grootste belang. Naast zijn 
activiteiten als architect is Chipperfield 
ook werkzaam als deskundig adviseur 
voor de industrie bij de ontwikkeling 
van producten. Zo ontstond in samen-
werking met Zumtobel de nieuwe spot-
serie “Arcos”, speciaal ontworpen 
voor gebruik in musea, galerieën en 
tentoonstellingen. Deze zomer toonde 
Zumtobel onder de titel “Recent work” 
actuele werken van Chipperfield in het 
Lichtforum in Dornbirn en gaf daarmee 
blijk van zijn waardering voor het werk 
van de architect in een heel bijzondere 
entourage. Te zien waren zowel zijn 
gerenommeerde architectuurprojecten 
van de laatste jaren alsook zijn werken 
als industrieel ontwerper.

www.davidchipperfield.co.uk

David Chipperfield in gesprek met Jürg Zumtobel, 
voorzitter van de raad van commissarissen van de 
firma Zumtobel Ag. tot half december is de ten-
toonstelling te zien in het Zumtobel Lichtcentrum 
te Berlijn en daarna in het Lichtforum in Lemgo. 
(foto’s: Zumtobel)

tijdens een boeiend schouwspel beleven de 
bezoekers de dimensies tijd, ruimte en licht en de 
optimale aanvulling van het natuurlijke licht door 
dynamisch kunstlicht. (foto: Zumtobel)
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arCHITECTUrE Of CHanGE
Architecture of change (De architectuur 
van de verandering) is een fascinerend 
boek over het onderwerp duurzaam-
heid in de architectuur, gebaseerd 
op de “Zumtobel Group Award for 
Sustainability and Humanity in the Built 
Environment”. Er worden projecten van 
uitstekende architectonische kwaliteit 
gepresenteerd, die bovendien een 
baanbrekende bijdrage leveren aan 
een duurzame en leefbare toekomst. 
Hier zijn werken te zien van Morphosis, 
Steven Holl Architects, Sauerbruch 
Hutton, SMC Alsop, Rural Studio, 
Urban Think-Tank, Architecture for 
Humanity, Werner Sobek, Engineers 
without Borders en nog vele anderen, 
alsook teksten over actuele initiatieven 
en interviews met internationaal gere-
nommeerde deskundigen uit architec-
tuur, wetenschap, bedrijfsleven en 
politiek. Het boek van Kristin en Lukas 
Feireiss is verschenen in het Engels, 
omvat 304 pagina’s met veel kleuren-
afbeeldingen en kost 49,90 € ($ 75,00; 
£ 37,50).

arCHITECTUUr BIënnaLE vEnETIë
De biënnale in Venetië behoort tot de 
belangrijkste en grootste internationale 
tentoonstellingen voor architectuur en 
stedenbouw. Zij vindt dit jaar voor de 
elfde keer plaats van 14 september tot 
23 november. Onder het motto “Out 
There. Architecture Beyond Building” 
worden actuele ontwikkelingen en 
stromingen in de architectuur en aan-
verwante disciplines gepresenteerd en 
besproken. Zumtobel is dit jaar betrok-
ken bij twee projecten: allereerst wordt 
de Duitse biënnale-bijdrage “Updating 
Germany” ondersteund, die zich onder 
andere bezighoudt met bescherming 
van hulpbronnen en daarmee aansluit 
bij een kernthema van de onderne-
ming. Ten tweede belicht Zumtobel de 
presentatie van de architect en kunste-
naar Hani Rashid. 
 In het Duitse paviljoen toont de 
Oostenrijkse lichtkunstenares Siegrun 
Appelt de installatie “64kW”. Met 32 
schijnwerpers à 2000 Watt wil zij de 
aandacht van de bezoekers richten 
op de besparingsmogelijkheden in de 
omgang met licht en energie. Om de 
installatie ‘verbruiksneutraal’ te kunnen 
realiseren, werden diverse samenwer-
kingsverbanden gesloten: zo wordt 
de verlichting bij de Brandenburger 

Architecture of Change is een fascinerend 
boek over het onderwerp duurzaamheid in de 
architectuur.

in het Duitse paviljoen toont siegrun Appelt de 
installatie “64 kw”. om het energiegebruik hiervoor 
te compenseren werd tegelijkertijd de verlichting 
van de Brandenburger Poort in Berlijn volgens een 
choreografie van de kunstenares aan- en uitge-
schakeld (boven).

Zumtobel ondersteunt daarnaast de presentatie 
van hani rashid in de Arsenale (onder).
(foto’s: Christian richters)

Poort in Berlijn bijvoorbeeld tijdelijk 
uitgeschakeld om het verbruik van de 
installatie in Venetië te neutraliseren. 
 Onder de titel “Drie huizen voor 
het onderbewuste” toont Hani Rashid 
in de Arsenale drie werken die doen 
denken aan de vroege dagen van de 
experimentele architectuur, toen de 
grenzen tussen architectuur, techniek 
en kunst nog heerlijk vaag waren. De 
achtergrondverlichting met fluores-
centielampen in twee verschillende 
kleurtemperaturen geeft de werken een 
bijna zwevend karakter en een bijzon-
dere sfeer. 

www.labiennale.org
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ZUMTOBEL BIJ DE GOTTfrIED-
vOn-HaBErLEr-COnfErEnTIE
Op 26 september 2008 vond aan de 
Hogeschool Liechtenstein in Vaduz de 
vierde Gottfried-von-Haberler-confe-
rentie plaats. De internationale elite uit 
wetenschap, bedrijfsleven en politiek 
hield zich ditmaal bezig met een politiek 
brisant onderwerp: de actuele stand 
van zaken op het gebied van milieu-, 
klimaat- en energieproblematiek en 
alternatieve oplossingsmogelijkheden 
 De organisator van de conferen-
tie, het “European Center of Austrian 
Economics Foundation” onder presi-
dentschap van Prins Michael von und 
zu Liechtenstein, wil met wetenschap-
pelijke discussie-events als de onder-
havige conferentie het onderzoek en de 
verspreiding van ideeën van persoon-
lijke verantwoordelijkheid en vrijheid 
in bedrijfsleven en maatschappij bevor-
deren. 
 Zumtobel nam aan de manifestatie 
deel met een tentoonstellingskubus in 
het kader van het thema efficiënt ener-
giegebruik met moderne verlichtings-
systemen en lichtregeling. De deelne-
mers van de conferentie konden zich in 
een live weergave overtuigen van het 
besparingspotentieel bij lichtinstallaties 
door het gebruik van innovatieve licht-
systemen en modern lichtmanagement.

DESIGnErS’ SaTUrDay 
Op 8 en 9 november 2008 vond voor 
de twaalfde keer de Designers’ Satur-
day in Langenthal plaats. Een weekend 
lang was het Zwitserse plaatsje daar-
mee weer het internationale trefpunt 
voor architectuur en hoogwaardig 
design. De presentaties van talrijke 
internationaal bekende bedrijven op 
diverse tentoonstellingsplekken bege-
leidden opnieuw de cartes blanches, 
ruimtelijke inrichtingsconcepten en on-
derzoeksprojecten van designscholen 
en vormgevers. Tijdens de Designers’ 
Night heerste ’s avond een unieke 
sfeer, van oudsher het kenmerk van 
Designers’ Saturday. Zumtobel was 
vertegenwoordigd met een stand op de 
locatie van de firma Glas Trösch.
 De Designers’ Saturday wil – in te-
genstelling tot een meubelbeurs – niet 
alleen een overzicht geven van nieuwe 
producten, maar de bezoekers aan de 
hand van installaties, onconventionele 
inrichtingsideeën en prototypes een 
kijkje gunnen in de diepte van de de-
signwereld en hen in bijzondere mate 
inspireren. Nieuw dit jaar was dat de 
beste inrichtingsideeën door de uitrei-
king van vier D’S Awards 2008 werden 
bekroond: voor de beste ruimte, het 
beste thema, de beste stationaire pro-
ductie en het beste inrichtingsconcept.

www.designerssaturday.ch

Creativiteit en innovaties in het Zwitserse Langen-
thal: De Designer’s saturday biedt traditioneel een 
inspirerende setting voor ontmoetingen tussen 
producenten, architecten en ontwerpers. Boven: 
installatie van Martin wirrer voor Dornbracht.

rechts: Prins Michael von und zu Liechtenstein in 
gesprek met Jürg Zumtobel, voorzitter van de raad 
van commissarissen van de firma Zumtobel Ag.

onder: Zumtobel presenteert de mogelijkheden 
voor energiezuinige binnen- en buitenverlichting. 
(foto’s: Zumtobel)
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