ILUMINATUL ARHITECTURAL ÎN PEISAJUL URBAN
]re[generarea peisajului urban nocturn
Lect. drd. arh. Cristina PANÃ

Motivaþii…
Ca ºi arhitectura, iluminatul artificial este artã ºi ºtiinþã în acelaºi timp, un domeniu care îmbinã creativitatea
cu tehnologia. Asistãm în ultimii ani la o trecere evidentã de la iluminatul funcþional, cantitativ, la un iluminat
creativ, inteligent þi emoþional.1 Aceastã tendinþã ar trebui sã fie un argument puternic pentru o implicare mai
profundã a arhitecþilor în domeniul iluminatului arhitectural interior ºi exterior.
Iluminat arhitectural exterior
Iluminatul arhitectural exterior2 include iluminatul pentru clãdiri, spaþii urbane, statui, fântâni, poduri, spaþii
verzi, fãrã a studia iluminatul stradal carosabil, domeniu exclusiv tehnic, dar care primeºte în ultimii ani o laturã
artisticã la nivelul designului corpurilor de iluminat stradale. Spre deosebire de iluminatul interior, în spaþiul
urban dimensiunile mari ale construcþiilor ºi chiar ale detaliilor nu cer aceeaºi precizie, ci lasã mai mult loc
creaþiei artistice, susþinute ºi de noile tehnologii ale surselor ºi sistemelor de control al iluminatului. În cele mai
multe cazuri, integrarea iluminatului în concepþia arhitectural-urbanã capãtã valenþe artistice, devenind
arhitecturã nocturnã, arhitecturã a luminii ºi chiar spectacol. „Peisajul urban nocturn”, un concept
neaprofundat în literatura de specialitate din urbanism3 este în prezent o necesitate determinatã de
schimbarea stilului de viaþã al oraºelor ºi definitivatã prin soluþia de iluminat artificial. Prelungirea în noapte a
vieþii urbane înseamnã rezolvarea cerinþelor de securitate, siguranþã, dar ºi de atractivitate prin ambianþã,
identitate, promovare ºi chiar spectacol al luminii.
Chiar dacã aparent iluminatul exterior are o libertate mai mare de exprimare ºi de creativitate, un proiect
deficitar genereazã poluare luminoasã, care influenþeazã atât aspectele estetice, cât ºi pe cele sociale, de trafic
sau de astronomie.
Poluare luminoasã
Iluminatul nocturn deficitar din punct de vedere al alegerii, amplasãrii ºi orientãrii corpurilor de iluminat poate
genera poluare luminoasã, cu influenþe negative pentru perceperea oraºului, trafic, spaþiile interioare ale
construcþiei luminate sau ale vecinãtãþilor, pentru mediul înconjurãtor, inclusiv din punct de vedere al
consumului de energie. Conceptul de poluare luminoasã s-a specializat în timp pentru denumirea fluxului
luminos ascendent, necontrolat, care se pierde spre cer ºi care genereazã probleme ºi pentru studiile de
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astronomie. Pentru evitarea acestui fenomen este suficientã dirijarea luminii
artificiale în zonele utile, astfel încât lumina sã nu depãºeascã limita superioarã a
construcþiei. Ca punere în practicã, apar probleme în cazul statuilor ºi al vegetaþiei,
unde limitarea fluxului luminos este mai dificil de controlat.
Criza mondialã din aceºti ani accentueazã prioritãþile de protecþie a mediului ºi de
reducere a consumului energetic. Cerinþele pentru un mediu nocturn atractiv ºi
sigur, pentru protecþia mediului pot gãsi soluþii performante printr-o abordare
generalã a problematicii, concretizatã într-un masterplan de iluminat.
Masterplan de iluminat
Un masterplan de iluminat este un proiect specializat, care
stabileºte strategia ºi tactica de dezvoltare a iluminatului pe
baze tehnice, administrative ºi financiare. Scara masterplanului
acoperã elementele principale ale hãrþilor mentale propuse de
Kevin Lynch4: teritoriul, centrul ºi parcursul. Existã deja
numeroase exemple de oraºe europene ºi din lume, care au
concretizat asemenea proiecte de iluminat
generale sau zonale pentru centrul
oraºului, pentru un anumit cartier sau
pentru o axã urbanã importantã, exemplul
avangardist al Lyon-ului fiind deja un
model
pentru
alte
abordãri
de
masterplanuri de iluminat.
Definitorii pentru identitatea peisajul urban sunt reperele ºi limitele, denumite de Kevin Lynch elemente
secundare ale oraºului. În funcþie de apartenenþa lor la unul din elementele principale, reperele pot fi
monumente de arhitecturã, pieþe urbane sau diferite accente urbane (sculpturi, vegetaþie, fântâni, poduri).
Limitele contureazã centrele, domeniile sau parcursurile, putând fi construite (faþade, fronturi de stradã, ziduri
de fortificaþii) sau naturale (vegetaþie, suprafeþe de apã, munþi). Aceste hãrþi mentale ordoneazã percepþia
spaþialã ºi faciliteazã orientarea, inclusiv într-un spaþiu urban necunoscut. În mãsura în care iluminatul urban
se bazeazã pe un studiu de urbanism ºi este gândit în relaþie cu aceste hãrþi, toate elementele diurne se disting
ºi în peisajul nocturn, facilitând considerabil percepþia nocturnã ºi orientarea în spaþiu pe timpul nopþii.
În funcþie de iluminatul propus, elementele oraºului pot pãstra ierarhia diurnã sau dimpotrivã, pot avea
imagini nocturne complet diferite. Orice clãdire luminatã poate deveni reper nocturn, poate rãsturna ierarhii,
astfel încât clãdiri mai puþin importante pot deveni mai semnificative prin iluminat decât cele determinante
pentru identitatea oraºului. La polul opus se aflã clãdiri monument, repere diurne care, fãrã un iluminat
adecvat, se pierd în întunericul nopþii sau care, în situaþii extreme, primesc conotaþii negative, deseori imagini
comerciale, dominate de iluminatul de publicitate.
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Abordarea proiectului de iluminat arhitectural
Un proiect de iluminat, indiferent de complexitatea lui, este structurat în trei faze: studiul situaþiei existente,
stabilirea obiectivelor iluminatului ºi definitivarea conceptului, inclusiv redactarea proiectului. Prima etapã este,
de fapt, o analizã multicriterialã care include aspecte arhitectural-stilistice, funcþionale, o analizã a contextului
urban (inclusiv a contextului luminos), studii sociologice, istorice etc. Prioritatea criteriilor unui asemenea studiu
nu se poate generaliza, de aceea analiza pe fiecare caz în parte este esenþialã.
Arhitectul Derek Phillips, consultant ºi profesor ºi de Lighting Design, a propus o clasificare generalã a
arhitecturii5, exclusiv din punct de vedere al expresivitãþii: forme solide, forme de sticlã, forme mixte ºi sisteme
speciale de acoperire, pentru fiecare caz în parte indicând soluþii de abordare a iluminatului la nivel de principii.
Pentru arhitectura clasicã, dominatã de plinul, iluminatul de accent este dictat în mare mãsurã de detaliile
arhitecturale, ritmul plin-gol al faþadei, iar expresivitatea finalã este datã de funcþiunea clãdirii.
Arhitectura contemporanã îmbracã în acelaºi ambalaj mai multe funcþiuni, astfel cã forma devine prioritarã în
diferenþierea iluminatului. Clasificarea formelor arhitecturale contemporane în funcþie de expresivitatea
faþadei este foarte utilã pentru abordarea iluminatului arhitectural
general. Arhitectura transparentã – pereþi cortinã cu vitraje generoase –
a generat inclusiv o abordare din interior a iluminatului arhitectural,
renunþându-se la iluminatul exterior al faþadelor din motive estetice ºi
pentru a elimina reflexiile. Acelaºi principiu de iluminat este recomandat
ºi în cazul sistemelor de acoperire translucide sau pentru structurilor
urbane deschise.
Aceastã clasificare trebuie completatã cu o nouã tipologie – faþada
(multi)media, devenitã tot mai prezentã în ultimii ani datoritã evoluþiei
tehnologiei LED. Poate o nouã expresie a arhitecturii internaþionale,
faþadele multimedia reprezintã o abordare nouã a proiectului, materiale
ºi tehnologii noi ºi, în final, imagini urbane noi, care includ arhitectura ºi
urbanismul în era IT.
Proiecte de iluminat pentru
accente urbane
Monumentele, zidurile vechi,
sculpturile, fântânile arteziene,
podurile sau elementele de
vegetaþie definesc de multe ori
dimensiunea culturalã, istoricã,
geograficã a oraºului, fiind
puncte de interes turistic care
trebuie exprimate ºi în peisajul
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urban nocturn. Contextul în care se aflã accentul urban, fondul construit sau vegetal pe care se proiecteazã,
sunt elemente esenþiale în alegerea conceptului de iluminat. Exemplele sunt cele mai sugestive: efectul de
siluetã creat prin iluminarea excesivã a fondului pe care se proiecteazã o statuie neluminatã este o abordare
subtilã, în cazul grupului statuar al lui Iuliu Maniu, fiind absolut întâmplãtoare. ªocheazã la statuia lui Maniu
lipsa preocupãrii pentru iluminat nocturn, mai ales în relaþie cu ce se întâmplã la Monumentul Renaºterii, unde
multitudinea de corpuri de iluminat poate fi subiectul unui curs de iluminat.
Dezvoltare durabilã în iluminat
Proiectarea iluminatului trebuie privitã ca parte a proiectãrii de arhitecturã ºi de urbanism, cu implicaþii asupra
sistemului de iluminat încã din primele faze de schiþã de volumetrie, amplasare pe sit, orientare etc. În plus,
preocupãrile pentru protecþia mediului propun câteva recomandãri specifice iluminatului: diminuarea
consumului energetic prin folosirea tehnologiilor eficente ºi prin reducerea timpului de funcþionare, evitarea
poluãrii luminoase, încurajarea metodelor de fabricaþie ecologicã, dezvoltarea folosirii energiilor alternative.
Tehnologie performantã
Asistãm în prezent la o (r)evoluþie a LED-urilor...
Sistemele de iluminat cu LED-uri oferã posibilitãþi de exprimare artisticã fãrã precedent,
din punct de vedere al culorii, al dinamicii, al miniaturizãrii ºi al integrãrii arhitecturale. În
acelaºi timp, consumul redus de energie, durata mare de viaþã (estimatã la 50.000 de
ore), mentenanþa foarte uºoarã, recomandã folosirea acestei surse oriunde este
compatibilã: ca iluminat de accent, în suprafeþe luminoase ºi pentru iluminat exterior.
Noile corpuri de iluminat exterioare cu LED-uri acoperã în prezent toatã gama de soluþii
de iluminat arhitectural: iluminat general, de accent, de contur, inclusiv iluminat acvatic.
Asocierea LED-urilor cu sisteme de control inteligente, care funcþioneazã pe bazã de
program cu scene presetate sau cu senzori de miºcare, a adus iluminatului arhitectural o
nouã expresivitate, culoare ºi dinamism.
Arhitecþi contemporani celebri ca Zaha Hadid, Richard Rogers, Norman Foster, Renzo
Piano, Herzog ºi de Meuron integreazã efectele luminii artificiale în conceptul arhitectural
general al proiectelor lor. Preocupãrile lor includ ºi designul corpurilor de iluminat sau al
suprafeþelor luminoase, folosind tehnologii de ultimã orã din domeniul iluminatului ºi al
materialelor de construcþii.
Educaþie în domeniul iluminatului arhitectural
În 1997, lângã Lyon, Philips Lighting a inaugurat Centrul pentru aplicaþii de iluminat exterior OLAC6, care
include o machetã la scara 1:1 a unui spaþiu urban care îmbinã arhitecturã eclecticã, un spaþiu medieval ºi
pereþi cortinã contemporani. Specialiºtii în iluminat (arhitecþi, urbaniºti, designeri de iluminat) pot sã
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experimenteze compatibilitatea soluþiilor,
felul în care diferite soluþii de iluminat
arhitectural (inclusiv cu LED-uri) influenþeazã
calitatea imaginii urbane. Se pot simula
numeroase soluþii de iluminat, cu variaþii de
intensitate ºi culoare care, pe baza
presetãrilor, se pot schimba rapid de la un
pupitru de comandã.
Abordarea tematicii iluminatului artificial are,
inclusiv, un scop didactic pentru generaþiile
actuale de studenþi UAUIM, în dorinþa de a
aduce în actualitate aspecte artistice ºi
tehnologice din acest domeniu fascinant.
În proiectele din timpul facultãþii, faþadele sunt desenate convenþional
cu umbre la 45°, fãrã a studia imaginea nocturnã ºi potenþialul luminii
artificiale, atent controlate. Preocupãrile arhitecþilor, designerilor ºi
urbaniºtilor trebuie sã includã ºi iluminatul artificial ºi primul pas în acest
sens trebuie fãcut în facultate.
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