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Lichtspelen aan de Galleria Centercity
Zumtobel verlicht een van de grootste mediagevels ter wereld 

Korea heeft een nieuw landmark: het winkel-
centrum Galleria Centercity in Cheonan. Een 
reus die reeds van ver zichtbaar is, wanneer de 
rit vanuit de 80 km verderop gelegen hoofdstad 
haar einde nadert. Niet alleen de afmetingen 
van deze consumptietempel benemen je de 
adem, dat doet ook de mediagevel met een 
oppervlakte van 12.600 m². Meer dan 22.000 
LED-lichtpunten geven aan het bouwwerk met 
behulp van dynamische lichtensceneringen een 
glinsterend omhulsel dat op indrukwekkende 
wijze boven de stad uitsteekt. De door arma-
tuurfabrikant Zumtobel speciaal ontwikkelde, 
bijzonder krachtige LED-spots zijn zo ontwor-
pen dat ze bijna onzichtbaar in de gevel zijn 
geïntegreerd. Daardoor oefenen de nu eens 
snel, dan weer langzaam over de gevel van het 
gebouw golvende, gekleurde lichtsequenties 
een bijkomende fascinatie uit op de bezoeker. 
Zumtobel realiseerde deze unieke lichtinstalla-

tie samen met het gerenommeerde lichtdesi-
gnbureau ag Licht uit Bonn en het befaamde 
Amsterdamse architectuurkantoor UN Studio.

Wilfried Kramb, projectleider bij ag Licht, vat 
kort samen: “Onze doelstelling met de ensce-
nering van de gevel was om een dergelijk grote 
oppervlakte zo te bespelen dat de globale in-
druk van het gebouw ‚s avonds iets gemeen 
zou hebben met de indruk overdag. We wilden 
bereiken dat ons lichtdesign de gelaagdheid 
van de gevel en het spel met de overlappende 
profielen zou weerspiegelen. Daaruit is uitein-
delijk het basisidee ontstaan om het licht vanuit 
de gevelprofielen op de erachter gelegen ge-
bouwlaag te projecteren. Het boeiende aan het 
project was voor ons om binnen de opgegeven 
randvoorwaarden een innovatief idee te ontwik-
kelen dat alle betrokkenen zou begeesteren.“

B1 I Gevel en architectuur gaan in het Koreaanse winkelcentrum Galleria Centercity een boeiende interactie 
aan. Dit wordt mogelijk gemaakt dor de speciale LED-lichtoplossing van Zumtobel, die volledig in de gevel 
geïntegreerd en zodoende onzichtbaar is. 



B2 I Meer dan 22.000 LED-spots worden via een DMX-sturing individueel gestuurd en creëren op elkaar af-
gestemd een unieke gevelverlichting. Zumtobel heeft daarbij het lichtdesign van ag Licht gerealiseerd met een 
projectspecifieke lichtoplossing.

Met dit project trekt Zumtobel haar succes-
volle intrede in de gevelverlichting door. Van alle 
binnen het gevelsegment gerealiseerde lichto-
plossingen is de Galleria Centercity tot hiertoe 
absoluut het grootste project. Het geldt als een 
mijlpaal voor de geïntegreerde mediaverlichting 
van gevels.
 

“In Azië worden winkelcentra niet louter voor het 
consumeren bezocht. Shoppingmalls zoals de 
Galleria Centercity zijn in het Verre Oosten te-
gelijk plaatsen van sociale interactie”, weet Ben 
van Berkel, architect van het winkelcentrum en 
directeur van UN Studio, ons te vertellen. Daa-
rom hechtte het Amsterdamse architectuurkan-
toor bij het ontwerp zeer veel aandacht aan de 
gebruikersvriendelijkheid. Daarom ook reikt het 
aanbod in het winkelcentrum veel verder dan 
pure winkelmogelijkheden en zijn er ook ver-
schillende culturele ontmoetingspunten. 

“Om het warenhuis als een levendige ruimte in 
te richten, was er zowel buiten als binnen nood 
aan een unieke expressiekracht die bezoekers 
aantrekt, tot verpozen uitnodigt en tot terugko-

men aanzet”, gaat Ben van Berkel verder. De 
multimediaal bespeelde gevel zet deze idee 
perfect om: zachte kleur- en lichtsequenties 
in soepele, golvende bewegingen toveren een 
fascinerende beweging op de grootschalige 
gebouwvlakken. De door UN Studio ontwik-
kelde computeranimaties werden bijkomend in 
het lichtdesign geïntegreerd. De geïnstalleerde 
DMX-sturing zorgt voor een individuele pro-
grammering van de individuele LED-spots en 
transfereert de animatie detailgetrouw op het 
gebouwoppervlak. In het samenspel met alle 
LED-spots ontstaan zo levendig overkomende 
beelden en boodschappen op de gevel. De 
vloeiende overgangen tussen de verschillende 
beeld- en kleursequenties creëren magische 
blikvangers. Ondanks de vaste sequenties, die 
speciaal aan de architectuur zijn aangepast, lijkt 
geen enkel “beeld” op een ander te gelijken zo-
dat het oog geboeid blijft kijken naar een nooit 
eindigende lichtpartituur. Het kubusachtige ge-
bouw presenteert zich overdag in een reflecte-
rende, niet eenduidig te vatten architectuur met 
een zweem van mystiek en wordt ‚s nachts een 
glinsterende, oneindig transformeerbare sta-
dsmagneet. 



Voor de gevel ontwikkelden de architecten een 
speciale constructie uit dubbele, asymmetrisch 
boven elkaar geplaatste en verticaal geschikte 
aluminiumprofielen waardoor er een moiré-ef-
fect ontstaat. De achterste lamellenlaag bestaat 
uit een aluminium paneel. Voor de voorste laag 
ontwierpen de architecten op maat gesneden 
driehoeksprofielen uit aluminium voorzien van 
gehard glas. Dit detail is van bijzonder belang 
voor de lichtwerking want de speciaal door 
Zumtobel ontwikkelde RGB-LED-spots zijn vol-
ledig in deze profielen van de buitengevel geïnte-
greerd. Uiteindelijk wordt het licht van daaruit 
op de binnenste gevellaag geprojecteerd en op 
het gebouwoppervlak gereflecteerd. Het aldus 
indirecte, absoluut verblindingvrije licht laat toe 
om de in principe sterk gefocusseerde LED-
lichtpunten in grote beeldpunten om te zetten. 
Zumtobel heeft in totaal drie verschillende pixel-
soorten gebruikt die zich door verschillende op-
tieken en de daaruit resulterende lichteffecten 
van elkaar onderscheiden. In de hoeken van 

het gebouw werd een hoge resolutie van 400 
x 400 mm pixels ingezet, aan de overgangen 
tussen rechte vlakken en een hoek een middel-
hoge resolutie. En de geringe resolutie van 800 
x 800 mm pixels is optimaal geschikt voor de 
enorme afmetingen van de rechte vlakken. Van 
de meer dan 22.000 armaturen zijn er 12.399 
van 3,6 W in RGB-uitvoering toegepast, de on-
geveer 10.000 andere zijn uitgevoerd in wit met 
een vermogen van 1,2 W. Het concept van de 
grootschalige indirecte pixels garandeert naast 
de harmonieuze luminanties een zeer hoge effi-
ciëntie naar het te verlichten vlak toe. 

Zo illustreert de Galleria Centercity op bijzonde-
re wijze hoe gevels tot interactieve elementen 
van de stedelijke context kunnen uitgroeien en 
hoe de stedelijke ruimte door licht wordt vorm-
gegeven – zonder dat dit indirecte, verblinding-
vrije licht een storende invloed uitoefent op de 
aangrenzende stad.

B3 I Zachte lichtovergangen, intense kleurdynamische scenario‘s en zelfs door licht geënsceneerde 
boodschappen en beelden maken van de gevel van het winkelcentrum iets absoluut unieks.
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