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Grote lichtkunst voor grote sport
Samen met de Italiaanse kunstenares Monica Bonvicini brengt Zumtobel deze zomer
stralende kunst naar Londen.
Armatuurspecialist Zumtobel engageert zich al lange tijd op het vlak van kunst en
cultuur en ondersteunt daarbij de lichtvisies van gerenommeerde kunstenaars. Met de
internationaal

bekende

kunstenares

Monica

Bonvicini

heeft

Zumtobel

een

buitengewone lichtinstallatie gecreëerd, die men deze zomer in Londen kan
bewonderen.

Deze zomer worden in Londen sportieve topprestaties geleverd. Ook lichtproducent Zumtobel
treedt in de stad aan de Thames aan met een meesterwerk. Samen met de kunstenares
Monica Bonvicini realiseerde Zumtobel de imposante lichtsculptuur “RUN”, die in het kader
van de actie “Kunst in het Park” in het Londense Olympiapark voor het handbalstadion te zien
is.
RUN bestaat uit drie letters, die elk negen meter hoog zijn en zowat 15 ton wegen, en die
schuin achter elkaar zijn opgesteld op het op een hoogte gelegen plein voor de nieuwe
handbal-arena Copper Box. De reuzenletters zijn bekleed met weerspiegelende glasplaten,
die rondom een stalen geraamte zijn aangebracht. Bij daglicht heeft het gehele oppervlak
aldus een reflecterend effect en het is die wisselende spiegeling van de onmiddellijke
omgeving – lucht, park, mensen, gebouw – die de sculptuur als het ware oplost en ze op een
surreële manier met haar omgeving lijkt te laten versmelten. Als het avond wordt, verandert de
verschijningsvorm: door de licht-sensorisch gestuurde, aan de binnenkant langsheen de
omtreklijnen aangebrachte LED-verlichting steken de stralende letters nu af tegen hun
omgeving. Bij daglicht onzichtbare, eveneens aan de binnenkant geïnstalleerde convexe
spiegels transformeren de diverse LED-strengen in een glinsterende massa, die de sculptuur
een onverwacht sterke, maar tegelijk gewichtloze ruimtelijke uitstraling geeft. Zowel het
“elegant-psychedelische effect ’s nachts” (Monica Bonvicini) als de vermenging door de
spiegeling overdag vormen werkelijk een eclatant contrast met de pure grootte en massiviteit
van de letters.

Voor de realisatie van Bonvicini’s kunstwerk werkte Zumtobel zeer nauw samen met de
kunstenares en zette de firma alles op alles om haar visie op de installatie in de praktijk om te
zetten. Deze unieke onderneming werd makkelijker gemaakt door de jarenlange expertise van
Zumtobel op het vlak van de LED-technologie. Bovendien engageert de armatuurfabrikant
zich al jaren op het vlak van kunst en cultuur. Nog los van de vele ongeëvenaarde
lichtoplossingen voor musea en exposities heeft Zumtobel in de loop der jaren voor haar
Zumtobel Masterpieces samengewerkt met gerenommeerde designers, architecten en
kunstenaars zoals Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Olafur Eliasion en Hani Rashid. Hiermee wil
de onderneming, zoals ook hier bij de "RUN" installatie van Monica Bonvicini, telkens weer
uitzonderlijke lichtideeën werkelijkheid laten worden en unieke lichtgevende kunstwerken
creëren.
Projectinformatie RUN
Kunstwerk:

Monica Bonvicini, Berlijn

Lichtdesign:

Studio Dinnebier, Berlijn

Staal-/glasconstructie:

Firma Sedak, Gersthofen

Lichtoplossing:

Zumtobel
Hoogrendements-LED in kunststofbehuizing in
beschermingsniveau IP 68, lichtkleur 7500 K, diameter: 16 mm,
in totaal 8464 stuks.

Zumtobel. Het licht.
Kort portret
Zumtobel is de internationaal toonaangevende aanbieder van globale lichtoplossingen die het
samenspel van licht en architectuur ‘beleefbaar’ maken. Als voortrekker op het vlak van
innovatie biedt de fabrikant van verlichtingsarmaturen een allesomvattend aanbod van
hoogwaardige

armaturen

en

lichtsturingssystemen

voor

de

meest

uiteenlopende

toepassingsdomeinen van de professionele gebouwverlichting, waaronder kantoorgebouwen
en onderwijsinstellingen, verkoop en presentatie, hotel en wellness, gezondheid en
verzorging, kunst en cultuur en industrie en techniek. Zumtobel is een merk van de Zumtobel
Groep met hoofdzetel in Dornbirn, Vorarlberg (Oostenrijk).
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Foto 1: in totaal 8464 hoogrendements-LED’s laten de lichtinstallatie ’s nachts schitteren.

