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Iluminação no design de interiores
Os potenciais de um projeto luminotécn,ico são explorados em Iluminação no
design de interiores, lançamento da Gustavo Gili Brasil escrito por Malcolm
Innes, especialista em luminotécnica, artista da luz e professor de iluminação.

Dividida em duas partes (uma teórica e outra prática), a publicação é como um
guia para quem ingressa na área de iluminação – e esclarece muitos pontos,
também, a profissionais já experientes, com ideias de projetos.
Na primeira parte, Teoria, estuda-se o comportamento da luz natural e da
elétrica, a física da luz e os fatores humanos na percepção da luz, sempre com
diagramas e estudos para melhor apreender os conceitos. A segunda parte,
Processo e prática, é rica em imagens e análises de projetos de interiores por
todo o mundo, e traz estudos de caso que incluem detalhamento das
necessidades e soluções adotadas, acompanhados de fotos e detalhes
técnicos.
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De maneira direta e clara, e sempre ilustrando com imagens e diagramas, o
autor esclarece pontos essenciais para um bom projeto de iluminação para
locais tão distintos quanto uma igreja ou uma exposição. Também aponta um
ponto importante: compatibilizar o linguagem luminotécnica com a de outros
profissionais ligados ao projeto, indicando formas de representar a luz usando
programas como o cad e modelos 3D; além de sugerir como lidar com clientes,
construtores e operários para que o projeto luminotécnico seja executado como
projetado.
O AUTOR
MALCOLM INNES é especialista em luminotécnica, artista da luz e professor
de iluminação. Ministra aulas e palestras no mundo inteiro sobre luz, arte e
arquitetura e leciona nos programas de mestrado em luminotécnica,
bacharelado em design de interiores e bacharelado em projeto e artes digitais
da Universidade de Napier de Edimburgo, na Escócia. Malcolm Innes também
é membro ativo da Associação de Projetistas de Iluminação Profissionais.
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