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LIGHT TO PROVOKE THE WORK OF JAMES TURRELL

LIGHT FOR WELL-BEING TWO SPAS, IN BRAZIL AND IN IRELAND

LIGHT TO TRAVEL IN TIME WRIGHTSMAN GALLERIES AT THE METROPOLITAN MUSEUM

lUz Para ProVoCar
A obra de James Turrell 

lUz Para o Bem-eStar 
Dois Spas, no Brasil e na Irlanda

lUz Para ViaJar no temPo 
Wrightsman Galleries, no Metropolitan Museum
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MINIMALIST EFFECT Highlighted by transparency and a thin metal structure, 

the Niponsul dealer building in Curitiba, State of Paraná, Brazil, was created to 

underscore contemporary aesthetics in keeping with the image of technological 

sophistication tied to the brand it represents. The lighting project should empha-

size these characteristics, valorizing the building’s transparency and asymmetrical 

structure, which when seen from a certain angle recalls the prow of a ship.

For such, lighting designer Rafael Leão opted for a minimalist approach where 

the central point is the ceiling’s illumination. “Highlighting the ceiling was indis-

pensable, since it is the only opaque element capable of defining the building’s 

shape from the inside, and limiting outdoor illumination to the water fountains 

was also essential, in order to avoid compromising the store’s inner shine,” explains 

the designer. This reductionist language applies to project aesthetics as a whole: 

light itself is the valorized element (which has its apex in the projection to the ceil-

ing), while the equipment goes unnoticed, becoming one with the architecture.

Besides the formal aspect, another factor influenced project conception: 

functionality. Since the ceiling is very high throughout most of the store, 

exceeding 11 meters at its highest point, the designer sought to guaran-

tee easy maintenance of the light sources by limiting installation height.

The final solution, which met these conditions, was to use a system of projec-

tors and multifaceted reflectors (suspended from the ceiling), highlighting the 

ceiling and illuminating the sales space uniformly. Attached to the façade’s metal 

pillars at a height of 4.50m, the projectors use multivapor metal bulbs (3000K, 

250W). Illumination of the vehicles on exhibit is done directly using projectors 

also equipped with multivapor metal bulbs (3000K, 70W).

Marcado pela transparência e pela estrutura me-
tálica delgada, o edifício da concessionária Niponsul, em Curitiba (PR), 
foi criado para estampar uma estética contemporânea, condizente 
com a imagem de sofisticação tecnológica ligada à marca que repre-
senta. O projeto luminotécnico deveria enfatizar tais características, 
valorizando a transparência e a estrutura assimétrica do edifício, que, 
visto de certo ângulo, remete à proa de um navio.

Para tanto, o lighting designer Rafael Leão optou por um partido 
minimalista, no qual o ponto central é a iluminação do forro. “Era im-
prescindível destacar o forro, já que este é o único elemento opaco capaz 
de definir a forma do edifício pelo lado interno, e limitar a iluminação 
externa à pontuação das fontes d’água, evitando, assim, comprometer 
o brilho interior da loja”, explica o designer. A linguagem reducionista 
se aplica à estética do projeto como um todo: o elemento valorizado é a 
luz em si (que tem seu ápice na projeção do forro), enquanto os equipa-
mentos passam despercebidos no conjunto, integrando-se à arquitetura.

Além do aspecto formal, outro fator influenciou na concepção do 
projeto: a funcionalidade. Como em grande parte da loja o pé-direito 
é bastante alto – chegando, em seu ponto máximo, a ultrapassar os 
11m –, o designer buscou garantir a fácil manutenção das fontes lu-
minosas, limitando a altura de instalação das mesmas.

efeito minimaliSta

ProJetoS | ProJeCtS

O projeto de iluminação valoriza a transparência e a estrutura assimétrica do edifício, acentuando 
sua estética contemporânea | The illumination project valorizes the building’s transparency 
and asymmetrical structure, highlighting its contemporary aesthetics
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A solução final, atendendo a essas condicionantes, foi a utilização de um 
sistema de projetores e rebatedores com refletores multifacetados (suspensos 
no teto), destacando o forro e iluminando o espaço de vendas com unifor-
midade. Fixados nos pilares metálicos da fachada a uma altura de 4,50m, 
os projetores receberam lâmpadas multivapor metálico (3.000K, 250W). A 
iluminação dos veículos em exposição é feita de forma direta, por projetores 
equipados também com lâmpadas multivapor metálico (3.000K, 70W).

A parede lateral, adjacente à área de vendas, é valorizada por uma 
luminária contínua suspensa, equipada com lâmpadas fluorescentes 
tubulares (T8, 3.000K, 32W). “Esta peça projeta luz apenas para baixo e 
permanece discreta na composição, mantendo o apelo visual do efeito 
luminoso no forro devido à projeção de sombra dos espelhos rebate-
dores, que valoriza o pé-direito alto do ambiente”, analisa o designer.

Na oficina, situada no subsolo e com pouca luminosidade natural, era 
necessário um alto nível de iluminância que garantisse a boa realização 
dos serviços. Neste ambiente, as próprias paredes foram utilizadas como 
difusores, resultando em uma iluminação uniforme nas áreas de trabalho 
e dispensando o uso de iluminação complementar. “Ficou definido que 
os veículos sempre seriam estacionados de frente para a parede, e isto 
permitiu trabalharmos com a reflexão das paredes para emitir luz difusa 
na área de interesse (o motor), quando o capô estivesse aberto. Deste 
modo, fileiras de luminárias diretas de facho aberto foram alinhadas a estes 
planos verticais iluminando-os com uniformidade”, explica Rafael Leão.

Assim, foram especificadas luminárias lineares com refletores em 
alumínio de alto brilho, equipadas com lâmpadas fluorescentes tubu-
lares (4.000K, 54W). A preocupação com a funcionalidade e com o 
bem-estar levou o designer a adotar uma estratégia diversa em relação 
aos demais ambientes. “Como aqui a intenção era promover uma 
atmosfera estimulante, que é mais compatível com o uso do espaço, 
e também devido à iluminância média ser superior a 700 lux, foram 
utilizadas lâmpadas com temperatura de cor mais alta (4.000K), ga-
rantindo, assim, a impressão natural da escala de branco.”

É interessante o modo como o projeto de Rafael Leão, a despeito de seu 
approach minimalista, produz um efeito cênico intenso, valorizando de 
fato a estética do edifício. Isto, claro, sem negligenciar a funcionalidade da 
proposta, como evidencia o discurso do designer. (por Winnie Bastian) 

The side wall, next to the sales area, is highlighted by a continuous, 

suspended fixture equipped with tubular fluorescent bulbs (T8, 3000K, 

32W). “This piece only projects light in the downward direction and remains 

discrete in the composition, keeping the visual appeal of the lighting effect 

on the ceiling by projecting shadows from bounce boards, which valorizes 

the ambiance’s high ceiling,” analyzes the designer.

In the garage – located underground and with little light –, it was nec-

essary to provide a high degree of illuminance to ensure good service. In 

this ambiance, the walls themselves were used as diffusers, resulting in 

uniform illumination in work areas and forgoing the use of complementary 

illumination. “It was decided that the vehicles would always be parked 

facing the wall. This made it possible to work with wall reflections to emit 

diffused light in the area of interest (the motor) when the hood was open. 

Thus, rows of direct, open beam light fixtures were aligned to these vertical 

planes, illuminating them uniformly,” explains Rafael Leão.

So linear light fixtures with high shine aluminum reflectors were specified, 

equipped with tubular fluorescent bulbs (4000K, 54W). Concerns about 

functionality and well-being led the designer to adopt a diverse strategy 

in relation to the other ambiances. “Since the intention here was to pro-

mote a stimulating ambiance, which is more compatible with the use of 

space, and also because average illuminance was greater than 700 LUX, 

bulbs with higher color temperatures were used (4000K), thus ensuring 

the natural impression of the white scale.”

It is interesting how Rafael Leão’s project, despite his minimalist approach, 

produces an intense scenic effect, truly valorizing the building’s aesthetics. 

All this, of course, without neglecting the proposal’s functionality, as can 

be seen in the designer’s discourse. (by Winnie Bastian) 

CONCESSIONáRIA HONDA NIPONSuL

Curitiba, Brasil

Projeto de Iluminação | Lighting project: Rafael Leão / Conforto 

Visual Projetos de Iluminação

Arquitetura | Architecture: Frederico Carstens e Antônio J. 

Gonçalves Jr. (autores); Rafael Dal-Ri e Michel Rodrigues (coautores) 
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Fornecedores | Suppliers: Baxton, Lumicenter, Mega Light, Philips

A abordagem minimalista define o projeto de iluminação, seja 

no espaço de vendas (acima) ou na oficina (página ao lado) | The 

minimalist approach defines the lighting design, whether in the 

sales area (above) or the garage (opposite page)




