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A  közelmúltban  megnyílt  Cézanne  kiállítás  világításnak 
előkészületei  évekre  húzódik  vissza.  A  kiállítás  kurátora  világítási 
szakembereket  vont  be  a  munkájának  kezdetén,  számtalan  európai 
kiállítást  kerestünk  fel  együtt  a  megfelelő  színvonalú  láttatás  elérése 
érdekében.

A műtárgyvilágítás az elképesztően szigorú világítási követelményrendszer 
betartása mellett egy kicsit szubjektív műfaj is.

Cézanne  esetében  a  szubjektivitást  a  hideg  (jellemzően  kékes-zöldes) 
színvilágú képek – nemzetközi ízlésnek is megfelelő – jó színvisszaadású, 
nem szokványos színhőmérsékletű világítási igény okozta.

Az  előkészítés  során  végig  elemeztük  a  szóba  jöhető 
fényforrásokat, kísérleteket, próbavilágításokat végeztünk. 

A  megfelelő  színvonalú  láttatás  legfontosabb  eleme  –  a  megfelelő 
színvisszaadású  fényforrás  megtalálása  mellett  –,  az  adott  műtárgy 
világításához legmegfelelőbb fényeloszlású lámpatestet megtalálása volt.

Hosszas elemzés eredménye lett – mérlegelve az előnyöket, hátrányokat – 
a  hagyományos  halogénlámpás  rendszer  használata,  sok-sok  kiegészítő 
optikát (tükrök, lencsék, káprázás korlátozók stb.) használva. Egészen 2012 
tavaszáig…

Viszont  akkor meglepő – vagy talán nem is  annyira? – fordulat  történt,  
kezünkbe kaptuk az egyik nagy nemzetközi gyártó LED-es műtárgyvilágító 
lámpatestét.

Az  első  próbák  igazolták  a  meghökkentő  mértékű  változást, 
előnyöket. Vizsgáltuk az ilyenkor szokásos paramétereket, összehasonlítást 
végeztünk a már-már eldöntött rendszerrel. Íme az eredmény:
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• Színhőmérséklet állíthatóság: LED vs. halogén 4:1
• Színvisszaadás: LED vs. halogén 0:1
• Széleskörű kompatibilitás a fényeloszlásban: LED vs. halogén 3:1
• Fényáram  szabályzás  miatti  színhőmérséklet  tartás:  LED  vs. 

halogén 5:0
• UV és IR védelem: LED vs. halogén 3:1
• Energiamérleg: LED vs. halogén 5:0

A felsorolásban lévő számok – kicsit tréfásan szubjektívek – de jól  tükrözik 
a tervezők, de még a kurátorok véleményét is. Előadásomban részletesen 
kifejtem a tervezés körülményeit, és az azt övező hangulatot.

Végezetül az ismert tény: a LED-es rendszer kiütéses győzelmének 
eredményeképp  megvalósult  kiállítás  nemzetközi  szinten  is  visszhangot 
kapott világítása, egyben mérföldkő a jövőt illetően.
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