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PROJEKT OÂWIETLENIA ZACHODNIEJ FASADY KATEDRY 
NOTRE-DAME W PARY˚U

ILUMINACJA ZABYTKÓW

W 1991 r. wy∏oniono zwyci´zc´ og∏oszonego
przez w∏adze Pary˝a konkursu na iluminacj´ ka-

tedry Notre-Dame. Zosta∏ nim zespó∏, który powsta∏
w wyniku po∏àczenia si´ dwóch grup projektantów kie-
rowanych przez: Rogera Narboni (Concepto) i Louisa
Clair (Light-Cibles). Jednak˝e nied∏ugo po og∏osze-
niu werdyktu jury prace nad instalacjami oÊwietlenio-
wymi wstrzymano a˝ do 1999 r., kiedy to zakoƒczy∏y
si´ roboty konserwatorskie polegajàce na czyszcze-
niu i naprawie Êcian katedry. Wtedy okaza∏o si´, ˝e
oczyszczone fasady wymagajà zastosowania innego
rodzaju oÊwietlenia. Zmieni∏ si´ zasadniczo kolor ka-
mienia, z którego wykonana jest katedra, a to z kolei
spowodowa∏o, ˝e pierwotnie zaprojektowane oÊwiet-
lenie portali, obramieƒ okien i arkadowych zwieƒ-
czeƒ okaza∏o si´ zbyt mocne i stwarza∏o niepo˝àda-
ne kontrasty.  

Wznowiono prace nad projektem, który musia∏
uwzgl´dniç znaczne korekty w oÊwietleniu budowli.
Po próbach oÊwietleniowych przeprowadzonych 
w maju 2000 r. sformu∏owano dodatkowe uwagi do
projektu i zalecono ponownie jego modyfikacj´.
Nast´pna próba oÊwietlenia, wykonana w kwietniu
2001 r., spe∏ni∏a wszystkie zg∏oszone postulaty.
Zmianie uleg∏ nie tylko kolor i nat´˝enie Êwiat∏a,
ale i kierunki z których mia∏o byç ono wysy∏ane. 

Oczyszczone powierzchnie kamienia, odbijajàc
Êwiat∏o powodowa∏y obni˝enie kontrastu i pomaga∏y
rozÊwietliç elementy rzeêbiarskie fasady, pozwalajàc
na prawid∏owà ekspozycj´ ca∏oÊci jej wystroju.
OÊwietlenie podstawowe, mi´kkie i o ciep∏ej barwie,
tak zaprojektowano, aby spowodowa∏o mocniejsze
rozÊwietlenie zwieƒczeƒ wie˝ katedry w stosunku do
partii parteru, które pozosta∏y s∏abiej oÊwietlone (co
sprzyja wygodzie u˝ytkowników katedry). Lokalizujàc
g∏ówny zespó∏ reflektorów na dachu budynku szpita-
la l’Hotel Dieu, Êwiadomie ukszta∏towano oÊwietle-
nie zachodniej elewacji katedry jako asymetryczne, 
a powsta∏e cienie i kontrasty z∏agodzono przez wpro-
wadzenie Êwiat∏a o tej samej barwie, padajàcego z pro-
jektorów umieszczonych po po∏udniowo-wschod-
niej stronie placu znajdujàcego si´ przed katedrà.

OÊwietlenie podstawowe uzupe∏niono delikat-
nymi rozÊwietleniami (z u˝yciem Êwiat∏a w tym
samym kolorze), które uwypukli∏y i podkreÊli∏y de-
tale architektoniczne i liczne dekoracje rzeêbiarskie
ele-wacji, harmonizujàc z architekturà gotyckiej 

katedry. Dzi´ki temu uzyskano w nocy dobrà czytel-
noÊç kompozycji fasady zachodniej, z podkreÊleniem
jej tektoniki i zaznaczeniem faktury kamienia.
Koncepcja tak zaprojektowanego oÊwietlenia oparta
zosta∏a na pe∏nym poszanowaniu architektury tej
wspania∏ej budowli. Jej celem by∏o zarówno uka-
zanie wyjàtkowych wartoÊci gotyckiej fasady, za-
akcentowanie poszczególnych kondygnacji, jak 
i wyeksponowanie przestrzennoÊci dekoracji ele-
wacji, na której znajduje si´ wiele wa˝nych detali
rzeêbiarskich.

W czasie, gdy krystalizowa∏a si´ koncepcja
oÊwietlenia katedry, post´p techniczny w dziedzinie
sprz´tu oÊwietleniowego umo˝liwi∏ zastosowanie no-
wych rozwiàzaƒ, odpowiadajàcych wysokim wyma-
ganiom, jakie stawia∏ przed projektantami unikatowy
zabytkowy obiekt. ¸atwiejsze sta∏o si´ tak˝e ukrycie
instalacji w budowli, jej monta˝ z poszanowaniem
substancji zabytkowej. Nowy osprz´t pozwoli∏ na ob-
ni˝enie kosztów zu˝ycia energii elektrycznej i wpro-
wadzenie uproszczeƒ w obs∏udze instalacji, np. re-
flektory umieszczone w miejscach niedost´pnych dla
turystów, nie wymagajà u˝ycia narz´dzi w celu ich
otwarcia i przeprowadzenia wymiany lamp, a przy-
j´te rozwiàzanie z wykorzystaniem Êwiat∏owodów 
i elementów optycznych jest trwa∏e i nie wymaga
ciàg∏ej konserwacji.

Przeprowadzenie instalacji w katedrze i roz-
mieszczenie osprz´tu technicznego by∏o przedmio-
tem Êcis∏ych ustaleƒ i wspó∏pracy z konserwatora-
mi zabytków. Uzgadniano m.in. punkty lokalizacji 
reflektorów wpuszczanych w zabytkowe p∏yty ka-
mienne posadzek w portalach katedry, szczegó∏owo
omawiano projekty prototypowych opraw i wsporni-
ków, s∏u˝àcych do zamocowania elementów oÊwietle-
nia liniowego i Êwiat∏owodów, precyzyjnie okreÊlano
sposób i miejsca rozmieszczenia reflektorów na kra-
tach zapobiegajàcych skokom samobójczym, dopa-
sowywano kolor opraw do koloru kamienia. Równie˝
miejsca prowadzenia okablowania najlepiej wykorzy-
stujàce ukszta∏towanie bry∏y katedry, rozplanowa-
nie instalacji z uwzgl´dnieniem miejsc dost´pnych 
dla zwiedzajàcych i dla osób odpowiedzialnych za
prawid∏owe u˝ytkowanie katedry, by∏y przedmiotem
szczegó∏owych ustaleƒ. Specjalnie dla instalacji w ka-
tedrze Notre-Dame wyprodukowano kable o zaleco-
nym przez konserwatorów kolorze.
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ziomie pod∏ogi I pi´tra. Kamienna balustrada tej kon-
dygnacji i centralnie umieszczony zespó∏ rzeêb sà ilu-
minowane przez oÊwietlacze liniowe wykorzystujàce
Êwiat∏owody i uk∏ady optyczne, umieszczone rów-
nie˝ na lekko wysuni´tych metalowych wspornikach.

Nast´pnà kondygnacj´, tzw. „Wielkà Galeri´”,
którà Eug¯ne Viollet-le-Duc ozdobi∏ du˝à liczbà 

maszkaronów, podÊwietlono generatorami Êwiat∏a za-
mocowanymi na kamiennej balustradzie, a obramie-
nia otworów w wie˝ach rozÊwietlono za pomocà
naÊwietlaczy przymocowanych do metalowych krat
ochronnych. 

Nast´pny poziom katedry – balustrady i rzeêby
znajdujàce si´ u podstaw zwieƒczenia wie˝, pod-
Êwietlono oÊwietlaczami liniowymi (wykorzystujà-
cymi Êwiat∏owody i uk∏ady optyczne), zamocowa-
nymi podobnie jak na ni˝szych kondygnacjach.
Analogiczne rozwiàzanie zastosowano dla zaakcen-
towania zwieƒczenia obydwu, 69-metrowej wyso-
koÊci wie˝ katedry. OÊwietlenie ca∏oÊci fasady zosta-
∏o tak zró˝nicowane, aby zwieƒczenia obu wie˝ wy-
raênie odcina∏y si´ na tle nieba.

23 grudnia 2002 r. mer Pary˝a Bertrand Delanoe
i arcybiskup Jean-Marie Lustiger zainaugurowali no-
we oÊwietlenie katedry Notre-Dame.  

W 2004 r. przewidziana jest realizacja kolejnej
cz´Êci projektu iluminacji katedry – oÊwietlenie fa-
sady po∏udniowej. Katedra iluminowana jest w dni
powszednie od zmroku do godziny 24, a w soboty 
i niedziele do godziny 1 w nocy. 

Zrealizowany projekt otrzyma∏ nagrod´ specjalnà
jury mi´dzynarodowego  konkursu „Âwiat∏o 2003”.
Przewodniczàcy jury Fran¥ois Michel Gonnot na py-

tanie: Jakie sà aktualne tendencje w pracach zwià-
zanych z iluminacjà? odpowiedzia∏: Nale˝y zauwa-
˝yç, ˝e coraz rzadziej specjaliÊci koncentrujà si´ na
jednym, wybranym celu. WczeÊniej chodzi∏o albo 
o o˝ywienie miejsca, albo poprawienie bezpieczeƒ-
stwa, zwrócenie uwagi na coÊ lub wyeksponowanie
wybranej cz´Êci zabytku. Dzisiaj przeszliÊmy ju˝
przez stadium podÊwietlenia np. samej wie˝y koÊ-
cio∏a. Projektanci muszà realizowaç zadania szero-
kie i kompleksowe, poniewa˝ Êwiat∏o spe∏nia obec-
nie niezwykle wa˝nà funkcj´ w urbanistyce.

W wyniku wszystkich tych dzia∏aƒ i ustaleƒ
katedra zosta∏a oÊwietlona w sposób asyme-
tryczny, w którym g∏ówne êród∏o Êwiat∏a sta-
nowi zespó∏ 17 reflektorów (o mocy 150 W
ka˝dy) ukrytych na dachu szpitala l’Hotel
Dieu, tj. budynku znajdujàcym si´ po pó∏noc-
nej stronie placu, przed katedrà. Nat´˝enie
Êwiat∏a zosta∏o zró˝nicowane i waha si´ od 
5 luxów na poziomie parteru przy Êrodkowym
portalu do 35 luxów na zwieƒczeniach wie˝
(przy pomiarach Êwiat∏a pomini´to oÊwietlenie
placu). Temperatur´ barwowà Êwiat∏a zapew-
ni∏y odpowiednio dobrane filtry dajàce Êwiat∏o
o temperaturze 3 000°K. Cienie rzucane na
elewacj´ przez przypory zosta∏y rozÊwietlone
za pomocà projektorów zainstalowanych nie-
daleko pomnika konnego Karola Wielkiego,
znajdujàcego si´ w po∏udniowo-wschodniej
cz´Êci placu. 

W poziomie parteru fasada jest optycznie
spi´ta poprzez rozÊwietlenie dolnych partii
Êcian, pomi´dzy portalami. 

Trzy portale w fasadzie zachodniej – por-
tal Madonny, Sàdu Ostatecznego i Êw. Anny –
sà podkreÊlone bardzo mi´kkim Êwiat∏em, któ-
rego êród∏em sà reflektory wbudowane w p∏y-
ty posadzki wejÊç g∏ównych. 

Znajdujàca si´ powy˝ej „Galeria Królów”,
z rzeêbami 28 biblijnych postaci, jest ilumi-
nowana poprzez zastosowanie systemów oÊ-
wietlenia opartego na Êwiat∏owodach i uk∏a-
dach optycznych, umieszczonych na lekko wy-
suni´tych wspornikach. 

„Galeri´ Marii Panny”, z trzynastowiecznà
rozetà o 10-metrowej Êrednicy, podkreÊlono
Êwiat∏em z reflektorów umieszczonych na po-

1. Nowa iluminacja zachodniej fasady katedry Notre-Dame w Pary˝u. 
Fot. D. Màczyƒski.

1. New illumination of the western fa¥ade of the Notre-Dame cathedral in

Paris. Photo: D. Màczyƒski.




