
TECNOLOGIA E
COMPORTAMENTO

Objeto luminoso ou a luz como sofisticada - e tecnológica - fonte luminosa?

Abajur, plafond, arandelas, candelabros, ou complexos equipamentos para a i luminação interna,

externa e urbana? São questões respondidas parcialmente pela Euroluce, real izada em Milão no

mês de abril. Múltiplos são os aspectos desse campo que a cada dois anos mostra, na Itália,

o fantástico desenvolv imento da i luminação

Da Redação

Consultoria técnica: Guinter Parschalk

Acima, fachada lateral do estande Artemide. Na página ao lado, luminária Big Dish, design Ingo Maurer e equipe: com difusor em fibra de vidro

impregnada com resina translúcida, seu mecanismo de controle permite o ajuste da intensidade e da cor da luz





Os produtos que se destacaram na Euroluce 2005 não se

restringem a descobertas formais, como de costume, mas

incorporam tecnologias inéditas ou exploram o aspecto

comportamental/psicológico ligado ao projeto, como é o

caso da luminária Aria, design Lapo Grassellini. A peça

tem como objetivo proporcionar uma nova forma de vi-

venciar o espaço: criada para ambientes internos (e

especialmente indicada para escritórios), sugere a idéia

do contato com o meio externo. Consiste em uma caixa

quadrada cujas quatro faces são revestidas de espelho,

enquanto o fundo reproduz a imagem de um céu azul. Para

quem ocupa o espaça, a sensação é de estar olhando para

uma clarabóia e vendo, através dela, o céu. Além da luz,

há um contexto semântico com a natureza.

Como acentua Guinter Parschalk, essa utilização do lighting

design para criar novos referenciais reflete a transfor-

mação pela qual a iluminação vem passando: de mero

clareamento a um componente importante na arquitetura.

Além do conforto ambiental, é importante zelar também

pelo conforto ps ico lóg ico avançado, avançando além do

simples clareamento do espaço. No caso da Aria, esse

objetivo é atingido com sucesso: além do aspecto psico-

lógico já mencionado, a luz indireta e uniforme garante

um bom nível de iluminação e conforto visual.

Mas o grande lançamento da feira, ainda segundo a ava-

liação de Parschalk, foi o sistema i-Light, apresentado

em diversos modelos, o qual introduz a tecnologia Plani-

lum®, desenvolvida pela Saint Gobain e utilizada exclusi-



vamente pela empresa italiana Targetti. Trata-se de uma

evo lução da lâmpada fluorescente: pós de fósforo e uma

mistura de gases rarefeitos (xenon/néon) preenchem um

intervalo mínima entre duas lâminas de vidro, que recebe

corrente elétr ica alternada produzida por dois eletrodos

nas extremidades das lâminas. O resultado é um conjunto

finíssimo e transparente: "uma luminária sem lâmpada e

uma lâmpada sem luminária" como explica o próprio fabri-

cante. No interior e no verso da moldura que estrutura as

placas não há nenhum tipo de lâmpada, chip ou compo-

nentes elétricos: o vidro e a gás em seu interior são a

própria luz. Assim, quando a luminária está desligada, as

p lacas ficam transparentes, o que p rovoca um efeito in-

trigante no observador . Outro fator posit ivo é a alta

No o/to, à esquerda, luminária de embutir Aria, design James Turrei

para a Targetti: "acende o céu e apaga o estresse", afirma o designer.

Na seqüência, Satel.light: com refletor em fibra de vidro, possui articu-

lação que permite movimento giratório; como a luminária Big Dish,

proporciona luz direta e indireta. Design Ingo Maurer e equipe.

No alto da página ao lado, à esquerda, luminária 45, design Tim Derhaag

para a Fios. Na seqüência, Netlight, design Ross Lovegrove para a

empresa japonesa Yamagiwa: composta por elementos em metacrilato

branco com juntas em borracha, pode ser usada como um módulo

isolado ou como um teto falso, em qualquer dimensão. Detalhes no

site www.yamagiwa.co.jp

No pé da página ao lado, à esquerda, luminária em policarbonato inje-

tado Júnior Hertz, design Konstantln Greic para a Flos. Na seqüência,

pendente iLight, lançado pela Targetti: o primeiro produto a utilizar a

tecnologia Planilum, desenvolvida

Acima, luminária para leitura Mix: na "cabeça" estão alojados os

LEDs, a lente que direciona o fluxo luminoso, o circuito eletrônico, o

dissipador de calor e dois filtros giratórios que permitem regular a

temperatura de cor de acordo com a exigência do usuário. Disponível

em versões de parede e de mesa (à esquerda). Design Alberto Meda e

Paolo Rizzatto para a Luceplan

pela Saint Gobain



Acima, vista geral da exposição de Ingo Maurer no Spazio Krizia. No

pé da página: à esquerda, Supernova, em lâminas de metal, design

Richard Hutten para a Moooi; à direita, Pendulum, um "espelho" em

forma oval criado por Ingo Maurer para refletir - e modificar - o espaço

que o circunda.

No pé da página ao lado, à esquerda, luminária em fibra ótica criada

por François Azambourg como parte do programa A Metáfora do Ninho

de Abelhas, que trata do tema da leveza a serviço da mobilidade no

hábitat. Na seqüência, Gherkin, luminária de Norman Foster, realizada

em vidro soprado segundo uma antiga técnica de Murano, é a "minia-

tura" de sua torre londrina; lançada pela Kundalini em série limitada e

assinada, que será vendida em galerias de arte

durabil idade, estimada em mais de 40 mil horas (graças

à ausência de mercúrio), ou mais de 11 anos de funcio-

namento para uma util ização de 10 horas diárias!

Na estande do designer alemão Ingo Maurer, um grande

disco suspensa chamava especia l atenção: a luminária Big

Dish, que explora a luz de forma direta (orientada pela

abertura circular do difusor) e indireta (filtrada pela fibra

de vidro translúcida com trama quadriculada). Uma peça

que garante uma luz muita agradável e com alto grau de

eficiência, pois o Índice de perda após a filtragem da luz

pela cúpula é muita pequeno. Também lançamento, a lumi-

nária de piso Satel.light era uma var iação desse partido,

com duas diferenças básicas: a cúpula é articulada (o que

permite direcionamento var iado) e não é translúcida.



Um novo segmento que vem atraindo atenção crescente

da indústria Italiana de i luminação é o das luminárias

urbanas. Como exemplo, o lançamento, pela Flos, da lu-

minária 45, conceb ida para uso em áreas internas ou

externas (públ icas ou privadas). Em sete tamanhos,

possui ar t iculação angular de 45 graus que permite a

mudança da forma da peça - e a conseqüente orienta-

ção do facho de luz - em zero, 45 ou 90 graus. Pode

funcionar com lâmpada f luorescente ou de vapor metá-

lico, em três opções de acabamento: alumínio acetinada,

pintura epóx i fosca preta ou madeira (teca).

Nossa redação destacou ainda, na Euroluce 2005 e em

algumas exposições paralelas, novos produtos que se des-

Acima, à esquerda, Taraxacum, design irmãos Castiglioni, 1960. Lumi-

nária emblemática, marca o nascimento da Flos e tem um intrigante

método de fabricação: primeiro constrói-se uma estrutura em ferro;

em seguida coloca-se essa estrutura em um torno e, girando, vaporiza-

se um composto poliuretânico surgido nos EUA em 1959, o "cocoon",

que vai recobrindo a estrutura como uma teia de aranha que catalisa

imediatamente, mas leva dois dias para endurecer: depois desse tem-

po, aplica-se uma outra camada de "cocoon", e no quarto dia um verniz

transparente. No estande da Flos [acima, à direita], estavam as reedi-

ções das luminárias dos Castiglioni e a de Tobia Scarpa, além do Zeppelin

(em primeiro plano], "lustre" criado por Marcel Wanders, com "velas"

feitas em fino metacrilato transparente, como um cristal, que por re-

fração difundem a luz central

tacam pela baixa tecnologia aliada a forte apelo formal.



Nas duas páginas, luminárias escultóricas pro-

duzidas pela espanhola Belux.

No alto e ao lado, Cloud, design Frank Gehry, utili-

za um material semelhante ao papel, volumoso

porém macio e translúcido, estruturado por

anéis transparentes em policarbonato. Construída

em camadas, pode ter sua forma modificada

pelo usuário: mesmo produzida industrialmente,

conserva as características de diversidade pró-

prias do fazer artesanal.

Na página ao lado, Jingzi, design Herzog & de

Meuron, com haste e globo em silicone: um toque

no globo de silicone acende ou apaga a lâmpada



Fonte: Arc Design, n. 42, p. 36-43, maio/jun. 2005.




