
Premiação anual da lald

Projeto brasileiro
recebe prêmio de

lighting design
Museu da Língua Portuguesa foi contemplado

A 24a edição do lald Design Award, premiação pro-
movida pela Associação Internacional de Lighting

Designers (lald, na sigla em inglês), entidade com sede
em Chicago, teve como destaques projetos europeus e
asiáticos, O Brasil, contudo, representando a América

do Sul, conquistou Award of Merit com a luminotécnica
desenvolvida pelo escritório Franco & Fortes Lighting

Design para o Museu da Língua Portuguesa
(leia PROJETO DES/GN 315, maio de 2006).

O Radiance, láurea máxima concedi-

da pelo lald Design Award, foi conquistado

pela equipe do Lighting Planners Associa-

tes, de Tóquio. O projeto de luminotécnica

foi feito para uma edificação contígua à

estação de trem na cidade de Nagano,

que apresenta farta programação cultural

em áreas de biblioteca, teatro, centro de

música e museu. O desafio da iluminação

do Complexo Cultural Chino, desenvol-

vida por Karou Mende, Ryuichi Sawada,

Hirohito Totsune e Aki Hayakawa, foi

priorizar as demandas culturais, ern de-

trimento daquelas de origem funcional.

No intervalo das partidas dos trens,

os visitantes do complexo podem cami-

nhar por uma edificação monumental, >





disposta em L em torno de um grande

jardim, tendo como guia a iluminação in-

direta e de elevada intensidade. Junto

às fachadas envidraçadas, a luz artifi-

cial privilegia efeitos translúcidos, com

4,2 mil kelvins de temperatura de cor,

enquanto nas áreas internas a pretendi-

da ambiência relaxante está vinculada

a lâmpadas quentes, de 3 mil kelvins.

Em ambos os casos, optou-se por

sistemas especiais, integrados à arquite-

tura, em lugar do uso de luminárias de

linha. Assim, comentam os criadores, o

Trabalho do escritório Franco & Fortes é o único

próprio edifício se torna um grande equi-

pamento luminoso, sem interromper a

continuidade espacial da arquitetura.

Com programa similar - inserido em

meio a uma estação de trem -, o proje-

to da dupla brasileira Gilberto Franco e

Carlos Fortes para o Museu da Língua

Portuguesa, em São Paulo, foi um dos

premiados entre os Awards of Merit. Além

da iluminação externa, que enfatiza os

elementos de época da edificação, são

exemplares da complexidade da propos-

ta as soluções indiretas e homogêneas

vinculadas aos equipamentos da mu-

seografia, como os totens multimídia.

Nos Excellence Awards - entre

os quais é escolhido o grande pre-

miado -, a variedade de programas

não impediu certo predomínio de so-

luções de iluminação indireta.

O alemão Centro de Informações do

Memorial aos Judeus Mortos na Europa,

que tem arquitetura de Peter Eisenman

e luminotécnica criada pelo escritório

LichtVision (designer Carla Wilkins), é um

belo exemplo da iluminação de destaque

derivada de sistema indireto. Totens sus-

pensos e de piso, contendo imagens e

textos de época, ganham contraste, atra-

vés da luz, com a arquitetura austera, de

concreto e tons escuros, que caracteriza

o memorial e o centro de informações.

Faixas homogêneas de luz indireta

configuram também o mote da lumino-



latino-americano entre os premiados pela lald

técnica da clínica Erha, na Indonésia.

Projetada pelo lighting designer Abdi

Ahsan, sua iluminação artificial é foca-

da na interação amigável entre ambientes

internos e externos, sobretudo através

da criação de sistemas ocultos de luz

que banham as fachadas de vidro.

O escritório do Centro de Treinamento

AGC Monozukuri, ao contrário, tem estrei-

tas aberturas verticais de vidro na fachada,

que funcionam corno vitrines para a vi-

sualização dos espectros coloridos da luz

dos interiores. Localizado em Kanagawa,

no Japão, o edifício teve luminotécnica

concebida pelo escritório Takenaka Cor-

poration (designers Kakudate Masahide,

Takao Odajima e Yasuyuki Kanebako).

Áreas comerciais e de entretenimento

estiveram também entre os projetos premia-

dos pela associação dos lighting designers.

Figura entre os Excellence Awards o Man-

chester 235 (Inglaterra, luminotécnica de ^

t a 3
Museu da Língua Portuguesa, São Paulo.

Luminotécnica de Franco & Fortes
Lighting Design (Gilberto Franco, Carlos

Fortes, Martina Weiss, Orlando Marques,
Paula Longato, Letfcia Mariotto e Cláudia

Shimabukuro); arquitetura de Pedro e Paulo
Mendes da Rocha

4 a 7
Complexo Cultural Chino, Nagano, Japão.

Luminotécnica de Lighting Planners
Associates (Karou Mende, Ryuichi Sawada,

Hirohito Totsune e Aki Hayakawa); arquitetura
de Nobuaki Furuya e Sachiko Yagí
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A variedade de programas não impediu certo

1 e2
Clínica Erha, Jacarta, Indonésia.
Luminotécnica de Abdi Ahsan;
arquitetura de Heru Mudito

3 e 4
Manufactum, Munique, Alemanha.
Luminotécnica de Pfarré Lighting Design
(Gerd Pfarré e Katja Moebs); arquitetura
de Peter Kulka
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Lighting Design International), que tem

iluminação controlada por computador in-

cidindo sobre chapas curvas de acrílico, as

quais revestem centenários pilares metálicos

Na mesma categoria de premia-

ção está o Manufactum, de Berlim. A

luminotécnica concebida pelo escri-

tório Pfarré Lighting Design foi buscar

na identidade artesanal e personaliza-

da do centro de compras a inspiração

para criar peças exclusivas, que agre-

gam várias fontes luminosas.

No total, os 21 prêmios da lald (seis

Excellence Awards, 12 Awards of Merit

e três menções) foram distribuídos entre

apenas seis países (Japão, Indonésia,

Alemanha, Inglaterra, Brasil e Esta-

dos Unidos). (Por Evelise Grunow) •*

predomínio de soluções de iluminação indireta

Centro de Treinamento AGC Monozukuri,
Kanagawa, Japão. Luminotécnica de Takenaka
Corporation (Kakudate Masahide, Takao
Odajima e Yasuyuki Kanebako); arquitetura
de Hirotsugu Yamaguchi, Nobuaki Miyashita e
Seiko Tanaka

Manchester 235, Manchester, Inglaterra.
Luminotécnica de Lighting Oesign
International (Sanjit Bahra e Graham Rollins);
arquitetura de Burrows Cave International

ecarvalho
Text Box
Fonte: Projeto Desing, n. 331, p. 82-87 , set. 2007.




