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O estudo da Foster +
Partners, liderado pelo
arquiteto Norman Foster,
completou uma série de
projetos para a Apple,
incluindo lojas em Londres,
Dubai e Cingapura.
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“Os melhores edifícios aproveitam as vistas, o clima e a luz”

Apple Michigan Avenue
O telhado fino parece uma versão ampliada do
famoso laptop da empresa.

A loja está localizada na
401 N. Michigan Avenue e
substitui a anterior loja da
Apple em 679 N. Michigan que
fora inaugurada em 2003 e
foi a primeira tenda da Apple
nos EUA. Ela tinha cerca de 58
funcionários, enquanto a Apple
Michigan Avenue abrirá com
cerca de 250 funcionários.
Localizado numa praça
pública inativa desprovida de
programação de qualquer tipo,
o site da loja foi criado através
de uma colaboração única
entre a Cidade de Chicago, a
Foster + Partners e a Apple,
projetada para fornecer à
marca um local de alto perfil
enquanto ampliava o acesso
ao Riverwalk da cidade para os
habitantes de Chicago.
A loja mantém um perfil
discreto em uma cidade
conhecida por sua arquitetura
turbulenta, histórica e
influente. Cercada por obras
arquitetônicas famosas de
nomes como Mies van der
Rohe, Jeanne Gang, SOM
e Bertrand Goldberg, entre
muitas outras, a Apple
Michigan Avenue, projetada
pela Foster + Partners ,
combina habilmente com a
paisagem, identificada apenas
pelo brilho cálido de sua
paisagem interior, seu teto de

fibra de carbono e o logotipo
branco da maçã que adorna
uma de suas quatro colunas
estruturais.
A Foster + Partners, liderada
pelo arquiteto Norman Foster,
completou uma série de
projetos para o gigante da
tecnologia, incluindo lojas em
Londres , Dubai e Cingapura.
No início desse mismo ano, a
empresa concluiu o Apple Park
a grande sede da marca em
Cupertino, Califórnia.
A firma londrina Foster +
Partners colocou um par de
escadas de granito de cada
lado da loja para criar um
novo caminho da praça até a
esplanada do rio, enquanto
as enormes paredes de vidro
sobem ate 10 metros de altura
para destacar este espaço
público e manter a vista da
água do rio.
Norman Foster projetou sua
"mais ambiciosa" loja da Apple
para Chicago com enormes
paredes de vidro e um telhado
fino que parece uma versão
ampliada do famoso laptop da
empresa.
Transitando com facilidade
de dentro para fora, o design
transparente da loja engendra
um senso de comunidade e
igualdade: uma manifestação
física da missão da empresa de
servir um papel além do varejo
como um nexo de atividade e
conexão humana.
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Town Square

A Apple afirmou que o design desta loja poderia estar reformulando o futuro das compras. Eles visam
criar um hub comunitário com suas lojas, em vez de apenas um espaço comercial.

Pioneer Court é uma praça
pública de alto nível rica em
história. É o local onde Point de
Sable, o pai fundador de Chicago, viveu e trabalhou nos primeiros tempos. A nova loja fica
no topo de uma nova e ampla
escadaria pública de granito,
criada para descer da praça
até o rio. A suave descida de
níveis cria espaços ativos onde
as pessoas podem se conectar,
criar e experimentar a cidade e
o rio em forma conjunta.
As lojas modernas que surgiram há 16 anos ajudaram a
definir como uma empresa de
eletrônicos de consumo poderia
usar seus próprios pontos de
varejo para impulsionar produtos e fortalecer seu relacionamento com seus clientes. Mas
essa novidade diminuiu, à medida que a Microsoft e a Samsung imitaram com sucesso a
sensação das lojas da Apple.
A loja é o exemplo mais recente e proeminente do conceito “Town Square" - que
transforma seu local de varejo
mais em um centro comunitário e espaço público - e é a
ideia da chefe de varejo Angela Ahrendts e do diretor de
design Jony Ive . O conceito,
que começou com a reabertura da Apple Union Square em
San Francisco no verão passado , significou que eles não
eram apenas lugares para você
pegar os produtos da Apple,
mas também para participar de
seminários educacionais gratuitos e shows .
A loja segue um novo modelo abandonando a gama clara
branca e prateada das primeiras lojas em favor de uma
“praça de cidade” projetada
para defender uma nova visão
de conexão com os clientes, de

maneira significativa e envolvente. Isso significa a introdução de uma praça pública e
uma escadaria que liga o bairro
de compras e pedestres mais
movimentado da cidade ao rio
Chicago ao Riverwalk, um novo
caminho que alinha as margens
mais baixas do rio por toda a
cidade.
O trabalho resultante é uma
combinação inteligente de desenvolvimento privado e visão
pública, em que um conjunto
de escadas em cascata vai do
nível da rua ao rio pontuado
por bancos, árvores e as paredes de vidro da loja, tudo
cuidadosamente projetado por
uma equipe integrada liderada
por Jonathan Ive, Chief Design Officer da Apple, e Stefan
Behling, sócio executivo sênior
da Foster + Partners.
“A ideia é que a praça desça
suavemente até o rio. Ele faz
isso do lado de fora, e faz isso
por dentro. Você quase não vê
onde fica o lado de dentro e o
lado de fora da loja”, diz Stefan
Behling.
"Acreditamos fundamentalmente em uma ótima vida urbana,
criando novos locais de reunião
e conectando pessoas de maneira analógica em um mundo
cada vez mais digital". O design da Apple Michigan Avenue
incorpora isso em sua estrutura e materialidade, com uma
parede de vidro que se dissolve
no fundo, revelando o único
elemento visível do edifício, seu
teto flutuante de fibra de carbono".
"Queríamos que o espaço fosse
o espaço mais cheio de luz que
você poderia imaginar". "Esta
é a loja mais transparente, só
para dar mais luz às pessoas.

Não há outra loja no mundo
que seja transparente", diz
Stefan Behling, diretor de estúdio de Foster + Partners.
O projeto reflete o compromisso da Apple com as cidades e
comunidades que habitam, e
é o resultado de uma estreita colaboração entre a equipe
de design da marca, liderada
por Sir Jonathan Ive, diretor
de design, e Angela Ahrendts,
vice-presidente sênior de lojas
de varejo e online ao lado de
Foster + Parceiros.
"Quando a Apple abriu na North Michigan Avenue em 2003,
foi a nossa primeira flagship
store, e agora estamos de volta
em Chicago abrindo uma nova
geração de lojas de varejo",
diz Ahrendts. A Apple Michigan
Avenue exemplifica nossa nova
visão, onde todos são bem-vindos para experimentar todos
os nossos incríveis produtos,
serviços e programas educacionais inspiradores no coração de
sua cidade.
A Apple Michigan Avenue trata
da remoção de limites entre o
interior e o exterior, revivendo
importantes conexões urbanas
dentro da cidade. Ele une uma
praça histórica da cidade que
havia sido cortada da água,
dando a Chicago uma nova
arena dinâmica que flui sem
esforço até o rio, diz Ive.
"A Apple Michigan Avenue trata
da remoção de limites entre o
interior e o exterior, revivendo
importantes conexões urbanas
dentro da cidade". "Ele une
uma praça histórica da cidade que havia sido afastada da
água, dando a Chicago uma
nova arena dinâmica que flui
sem esforço até o rio." disse
Jonathan Ive,designer-chefe da
Apple.

A loja da Apple em Chicago é cercada por muitos
dos marcos arquitetônicos da cidade. Estes incluem
o Trump Tower, o Tribune Tower, o Wrigley Building e o Marina City.

Os painéis do telhado foram montados
em uma barcaça
que serviu de apoio
durante o período
de construção.

O processo de construção
A Foster + Partners, a Ross
Barney Architects e a Power
Construction enfrentaram o
desafio de integrar a tecnologia
moderna com marcos históricos como o Tribune Tower e a
ponte da Michigan Avenue com
uma estrutura icônica que mistura lindamente a cultura urbana moderna com este cenário
tradicional.
O maior desafio de construção
não era a proximidade do novo
edifício com o rio Chicago. Era
a localização adjacente a marcos históricos construídos há
quase um século. Durante a
fase de pré-construção de um
ano, a equipe Power analisou
documentos antigos da CDOT e
os desenhos originais da Equitable Building, na 401 N Michigan Avenue, para determinar
o que seria revelado entre a
superfície da Pioneer Court
Plaza e o Riverwalk. Investigações físicas e varreduras a

laser 3D abaixo da praça criaram uma imagem precisa das
condições do subsolo. Além de
detritos de construção antigos,
a Power encontrou pilhas ocultas de tijolos da construção da
ponte Michigan Avenue e uma
linha de esgoto de oito pés de
diâmetro e linhas de abastecimento / retorno de água do rio
usado para aquecer e resfriar a
Torre Tribune.
Trabalhando com o engenheiro
estrutural, Thornton Tomasetti, essas varreduras foram
integradas ao modelo de engenharia 3D para desenvolver o sistema estrutural que
suportaria a Michigan Avenue
com impacto mínimo nas condições existentes abaixo do
grau. Pensando criativamente,
Power e Thornton Tomasetti
foram capazes de incorporar os
sistemas de fundação de 1913
e 1963 em vez de remover ou
trabalhar em torno deles.

Organização no meio da agitada atividade urbana
O tráfego de veículos pesados e pedestres na área
apresentou um desafio logístico - como entregar e armazenar materiais de construção,
como os grandes painéis para
o sistema de telhado. Em vez
de ampliar a zona de construção ao longo da Michigan
Avenue e impedir ainda mais
o tráfego de pedestres, uma

barcaça fluvial foi trazida e
ancorada no canteiro de obras
para estabelecer uma “área de
depósito”.
Os painéis do telhado chegaram em caixas de 10 'x 10'
x 50 'com estrutura de aço.
O guindaste de torre levantou as caixas do caminhão na
Michigan Avenue e colocou-as
na barcaça, que era grande

o suficiente para acomodar
duas caixas e quatro painéis
de telhado de cada vez. Os
painéis foram desencaixados e
preparados na barcaça antes
de serem colocados no lugar.
O teto de 33,83 por 29,87
metros consiste de 22 painéis
de fibra de carbono ultrafinos
instalados durante um período
de 10 dias.

Escondendo a infraestrutura dentro de um edifício transparente

A construção de um edifício
com apenas quatro colunas
estruturais e um gabinete de
vidro transparente forneceu
suas próprias complexidades.
Utilitários mecânicos, elétricos
e hidráulicos que normalmente
fluem através das paredes e
para baixo da estrutura de suporte externa tiveram que ser
acomodados de alguma outra
forma. Como o projeto tornaria
os drenos do telhado inacessíveis após a instalação, a tubu-

Foi projetado um sistema de
aquecimento embutido no
telhado para evitar a acumulação de neve durante o
inverno

lação foi integrada dentro das
colunas durante a fabricação.
O empreiteiro de encanamento
visitou o fabricante de aço para
colaborar e soldar os drenos
em colunas de placas personalizadas. Uma vez instalado no
local, as costuras soldadas e as
colunas colocadas no lugar, os
tubos de drenagem eram funcionais, mas completamente
ocultos. Os extensos requisitos
tecnológicos desta instalação
da Apple são alimentados por

A construção do design
aberto da Apple Michigan
Avenue exigiu um novo
nível de artesanato para
alcançar os detalhes intrincados e tolerâncias
rígidas entre os elementos
de construção. Os painéis
de teto de madeira foram
dispostos para formar um
design coeso de leste a
oeste. As linhas horizontais dentro da área de varejo também foram alinhadas entre os componentes
da parede.

quilômetros de eletrodutos. Os
dutos HVAC são direcionados
dentro do teto e abaixo do piso
para aquecer e resfriar o interior, bem como o envoltório
de vidro externo, eliminando
a condensação. A Power e a
equipe de projeto 3D modelaram todos os acessórios do
projeto - cada porca, parafuso
e fixador - para garantir que
todos os componentes da infraestrutura se encaixassem nos
espaços apertados da coluna.

cinco novos elementos
O conceito do “Town Square” inclui cinco novos elementos de design que serão
direcionados para as futuras lojas da Apple e, eventualmente, para muitas de suas
quase 500 lojas em todo o mundo. Eles incluem:
"The Avenue", que pretende reproduzir a aparência de uma praça com várias exposições de produtos.
"Genius Grove", um modelo mais novo e mais descontraído do Genius Bar.
"The Forum", onde aulas e sessões são realizadas em torno de um video wall de 6K.
"The Boardroom", onde os clientes empresariais podem obter aconselhamento e
treinamento da Equipe de Negócios da loja.
"The Plaza", uma área de estar ao ar livre com acesso Wi-Fi gratuito aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O local de Chicago é o primeiro a apresentar uma "Galeria Genius", uma série de
longos bancos de madeira no nível superior da loja, onde os clientes podem ir buscar
ajuda mais rápida e precisa da Apple.

Today at Apple
A nova loja também funciona como centro social
onde acontecem conferencias e sessões educacionais gratuitas entregues por especialistas.
Um local de encontro
para a comunidade local
disponível durante todo
o ano.
O programa “Today
at Apple” e uma
fonte viva de criatividade, educação e entretenimento que inclui
sessões diárias sobre
fotografia, composição
musical, poesia, arte,
desenho e programação.
Para acomodar isso dentro da loja, um andar
superior inclui assentos
diferenciados para o público relaxar, enquanto o
piso inferior se estende
desde as mesas na parte de trás até as mesas
próximas á grande tela.

O interior da loja é igual-

mente atraente, não apenas
por causa de sua abertura, mas
também porque relativamente
pouco dela é dedicado a promover a marca.
Os pisos de granito chinês continuam do interior para o exterior, ajudando a desfocar qualquer distinção entre os dois.
As mesas de carvalho branco
europeu que exibem produtos
da Apple e os tectos de carvalho branco americano dão à
loja uma sensação de calor.
No nível da rua, o visitante
encontra uma “Galeria Genius”,
uma fileira de assentos com
vista para uma tela de projeção
no nível inferior. Nos flancos,
escadas de granito levam ao

que a Apple chama de “Fórum”, uma área de reuniões
com bancos de madeira em
frente à tela grande. A área de
vendas, agradavelmente livre
de colunas, ocupa a parte de
baixo da “Galeria Genius”. Lá,
encontramos as conhecidas
mesas de madeira em que os
produtos são exibidos incluindo
nichos inteligentemente projetados chamados “avenidas”
onde você pode comprar coisas
como fones de ouvido.
A questão maior tem a ver
com a forma como a Apple e
sua chefe de varejo, Angela
Ahrendts, identificam esta e
outras novas lojas como: “town
squares”, ou seja: “praças da
cidade”. Os críticos, também

observando o uso das palavras
“Fórum” e “Avenidas”, acusaram a companhia de associar
seu linguagem ao do espaço
público. A verdadeira missão da
empresa, dizem eles, é vender
produtos. Nessa visão, recursos
como a praça têm uma intenção oculta: encorajar as pessoas a permanecerem. E quanto
mais eles demoram, mais eles
vão comprar.
Embora isso possa ser verdade,
Chicago tem uma longa tradição, que remonta ao antigo
Daily News Building, a 400 W.
Madison St., que são prédios
ribeirinhos de propriedade privada os quais oferecem arquitetura de primeira linha misturando o espaço público.

O Interior da Loja
A primeira coisa que os visitantes experimentam na nova
Apple Michigan Avenue é a
colocação natural da loja em
relação ao Rio Chicago. Cada
detalhe desta nova estrutura
foi projetado para integrar o
edifício, rio e cidade.
“A Apple Michigan Avenue trata
da remoção de fronteiras entre o interior e o exterior e a
revitalização de importantes
conexões urbanas dentro da cidade”, afirma Jony Ive, diretor
de design da Apple.
Grandes escadarias de ambos
os lados levam a uma área de
varejo de 1860 metros quadrados à beira da água. Localizada
na praça Pioneer Court, na 401
N. Michigan, e de frente para a
margem norte do rio Chicago, a
loja de US $ 27 milhões significou um costo de US $ 1.350

por metro quadrado.
Embora não exista uma revolução arquitetônica neste edifício,
sua arquitetura representa uma
evolução hábil da marca da
empresa: um modernismo limpo e aparentemente sem esforço sugere a precisão e a beleza
dos produtos da Apple.
Os arquitetos, Foster +
Partners, sediados em Londres, produziram referências
globais tão atraentes quanto o
arranha-céu 30 St. Mary Axe
em forma de picles de Londres,
apelidado carinhosamente de
“The Gherkin” e o quartel-general da Apple em Cupertino,
Califórnia. Mas o sócio encarregado do projeto, Stefan
Behling, concebeu a loja de
Chicago não como um objeto
isolado, mas como uma paisagem que simultaneamente

respeitaria e animaria um trecho histórico, ainda que moribundo, da frente ribeirinha.
O respeito é evidente no perfil
baixo da loja e na localização
na extremidade leste do site.
Isso significa que apenas obstrui minimamente as vistas de
401 N. Michigan, o bonito arranha-céu modernista a leste, e
a Tribune Tower, o arranha-céu
neogótico ao norte. A injeção
de um novo ar reconfigura seus
arredores.
Anteriormente, uma muralha
tipo Beaux-Arts separava o
Pioneer Court da margem do
rio. Para ir do nível da rua até
a água, você tinha que descer
uma escadaria moderna e curva. Uma vez que você chegava, encontrava uma extensão
sombria de pavimento.

Hoje, o penhasco e a escada
foram substituídos por uma
praça ao ar livre que proporciona uma transição muito mais
fácil entre o nível da rua e o
rio. (Um elevador dentro da
loja fornece acesso a pessoas
em cadeiras de rodas). Além
disso, as escadas formam um
anfiteatro. Agora cabe à Apple
reservar concertos e outros
programas para que o espaço
não seja tão monótono quanto
a praça ao nível do rio, no vizinho Trump International Hotel
& Tower.
A transparência da loja é
impressionante, afastando os
temores de que a Apple bloquearia o acesso visual à orla
do rio. As folhas de vidro do
edifício ultra-transparente e de
baixo teor de ferro – 3 metros
de largura e com altura de 4 a
10 metros - dão um novo significado à palavra "transparente".
Nos cantos, folhas curvas de
vidro deixam claro que o edifício não é apenas outra caixa.
Há músculo na membrana. As
folhas finas são laminadas para
fornecer suporte estrutural. A
elevação principal é feita pelas quatro colunas internas do
edifício - duas colunas finas de
aço inoxidável e duas colunas
muito mais grossas, suportadas
em aço, encaixadas em pedra
italiana. Eles seguram o teto de
fibra de carbono, cujas saliências devem oferecer sombra
refrescante.
A decisão da Apple de descartar o logo da cobertura,
feita depois que uma versão
em papel do logotipo foi testada em junho passado, foi a
escolha certa. O logotipo fez
o edifício parecer extravagante, como um pequeno produto
ampliado em escala gigante.
O logotipo foi colocado em vez
em uma das grandes colunas
interiores do edifício, onde é
facilmente visível a partir do
norte de Michigan.
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Teto luminoso

Teto luminoso
Esquema de instalação

Quem é dono do design de iluminação?
Por Elizabeth Donoff
Em dezembro de 2016, a
Apple obteve uma patente
para um sistema de iluminação de teto que a empresa já
começou a revelar em todo
o mundo como parte de uma
atualização do vocabulário de
design para suas lojas de varejo de "próxima geração". A loja
de Bruxelas , inaugurada em
setembro de 2015, foi a primeira a inaugurar o novo teto.
A patente US n. ° 9.217.247
detalha um sistema de painel
de teto iluminado de parede a
parede com faixas de luz linear
intermitentes para cabeças de
fixação de pequena abertura.
A empresa acredita que essa
estratégia de iluminação uniforme cria uma melhor atmosfera
de varejo e, por sua vez, uma
melhor experiência do cliente.
Tudo faz parte do novo conceito de loja imaginado por Jonathan Ive, que em maio de 2015
se tornou diretor de design do
departamento de design da
Apple, além de liderar as divisões de hardware e software
da empresa.
Em vez de tratar os tetos de
suas novas lojas como uma
superfície opaca convencional
pontilhada de pontos de luz,
a Apple está adotando outra
solução de iluminação: o teto
luminoso. O conceito não é
novo. Um dos mais famosos é
o teto que o designer de iluminação Richard Kelly e os arquitetos Ludwig Mies van der Rohe
e Philip Johnson desenvolveram
em parceria com o fabricante
de iluminação Lightolier em
1957 para o Seagram Building
em Nova York.
Até que ponto obter a patente
é uma indicação de que a Apple
está, ou não, mergulhando na
iluminação arquitetônica, ainda não se sabe. No entanto,
a patente deve estar no radar

Por Mikey Campbell
da comunidade de projeto de
iluminação, pois levanta questões importantes sobre se um
detalhe de iluminação (ou,
aliás, um detalhe arquitetônico ou de construção) é algo
que deve ser patenteado. Não
é a primeira vez que a Apple
obtém uma patente de arquitetura. Em outubro de 2013,
obteve uma para as escadas de
vidro curvadas em seus locais
de varejo. Metodologias básicas
de construção vivem no domínio público, e um teto luminoso
é uma estratégia de iluminação
freqüentemente usada. Agora
que a Apple tem uma patente
para o seu teto luminoso, os
projetistas de iluminação e os
arquitetos se expõem a algum
tipo de risco se implementarem
uma estratégia de teto luminoso? E, por extensão, que risco
pode haver para os fabricantes
de iluminação ou para uma
empresa de componentes de
iluminação cujos produtos são
parte de um sistema de iluminação de teto?
À medida que a indústria passou a usar LEDs, essas ações
judiciais específicas de produtos estão ocorrendo com
freqüência significativa. Uma
maneira pela qual a indústria
lidou com isso é por meio de
programas de licenciamento,
sendo o mais notável o Programa de Licenciamento da EnabLED da Philips para Luminárias
de LED e Lâmpadas de Adaptação Retrofit lançado em 2008.
Para os designers, é uma questão interessante de precedente
sobre como proteger a autoria
de nossos trabalhos. Ao pensar
em quem é dono de um design,
a pergunta é: Trata-se de uma
solução técnica, um conceito
de design ou uma aparência
estética?

Angela Ahrendts é
atualmente a nº 15
da lista da Forbes:
“As 100 mulheres
mais poderosas do
mundo”.

Em vez de pontos únicos de luz
ou painéis individuais, o design
da Apple transforma todo o
teto em um enorme aparelho
de iluminação difusa. De acordo com a Apple, a iluminação
uniforme oferece uma experiência ideal ao cliente e oferece
opções flexíveis de exibição de
produtos para espaços abertos,
uma marca da Apple Store que
está ganhando novo significado sob o comando da chefe de
varejo Angela Ahrendts.
Em várias formas de realização, painéis de teto iluminados
ou não iluminados se estendem
de uma parede a outra, seccionados em intervalos regulares
por estreitos canais invertidos.
Os painéis iluminados podem
conter LEDs ou outras fontes
de luz espaçadas uniformemente, direcionadas para baixo, em
direção ao piso da loja, através
de um difusor de tecido ou de
plástico ou até um revestimento refletor.

Esquema de
instalação patenteado pela empresa
Apple.

As calhas abrangem o teto e
incorporam subsistemas de
LED que podem ser orientados
para emitir luz horizontalmente
em direção à linha central de
uma calha, ou verticalmente
como um downlight. Certas
formas de realização permitem que uma barra em T se
estenda para baixo, permitindo
espaço para condutas de ar.
Graças ao design inovador,
câmeras, alto-falantes, alarmes, sistemas de supressão
de incêndios e outros sistemas
elétricos podem ser montados atrás dos painéis de teto
propostos e dentro das calhas
longitudinais, mantendo-os
escondidos da vista.
A patente do sistema de iluminação de teto da Apple foi
registrada pela primeira vez
em fevereiro de 2014 e credita Stefan Behling, David Nelson, James McGrath, Wolfgang
Muller, Bernd Richter, Robert P.
Siegel, Vasco Agnoli e Casey
Feeney como seus inventores.
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O design da Apple
Store na Michigan
Avenue em Chicago, IL EUA, com design de iluminação
da Foster + Partners,
levou para casa o
Prêmio de Mérito .

Os luminares da profissão de
iluminação se reuniram no
badalado mercado Revel Fulton de Chicago em 9 de maio
de 2018 para homenagear os
vencedores do 35º Prêmio
Internacional de Design de
Iluminação da Associação
Internacional de Designers
de Iluminação (IALD). Dezessete projetos de onze países
estavam em exibição - incluindo interiores, espaços de trabalho, museus, locais de hospitalidade e um local de culto. Os
vencedores deste ano representam alguns dos trabalhos
mais inovadores e inspiradores
encontrados em qualquer parte
do mundo do design de iluminação arquitetônica.
O programa IALD Lighting
Design Awards, criado em
1983, homenageia projetos
de iluminação que exibem alto
desempenho estético apoiado
por conhecimento técnico e
estabelecem um padrão global
de excelência em design de
iluminação.
Um painel de designers de
iluminação, arquitetos e designers de interiores premiados
revisa os projetos em um processo de revisão anônimo de
três dias.
A loja da Apple Michigan Avenue ganhou um prêmio de
mérito devido a uma impressionante façanha de design

arquitetônico e engenharia na
orla do rio Chicago. O design
de iluminação da loja foi destacado por suas soluções inovadoras para desafios difíceis de
design.
A maioria das luminárias no
teto foi desenhada como um
campo uniforme de downlights
embutidos.
A Foster + Partners, a empresa de arquitetura por trás
da Apple Park e várias das
principais lojas de varejo da
empresa, trabalhou em estreita colaboração com a Apple
para desenvolver um conceito
de iluminação que resulta em
uma fachada extremamente
transparente formada com as
paredes de vidro do edifício. Os
desafios do projeto foram descritos em mais detalhes pelo
IALD:
Um estudo técnico explorou
como a entrada de luz natural
se misturaria com a luz artificial interna em diferentes locais
dentro do projeto. Usando um
mecanismo de renderização e
visualizando os resultados em
um monitor HDR, a equipe foi
capaz de julgar com precisão
a atmosfera que estava sendo
criada.
A saúde e bem-estar dos funcionários e visitantes do espaço
também foi um objetivo fundamental para o projeto. A tem-

peratura de cor da iluminação
da loja torna-se gradualmente
mais quente durante a noite. A
Apple tomou uma iniciativa semelhante no design de dispositivos iOS e Macs, com recursos
como os displays Night Shift e
True Tone, que ajustam automaticamente a temperatura da
cor para reduzir a fadiga ocular
e fadiga.
O design inteligente de iluminação também foi usado recentemente para promover a acessibilidade no Apple Park, que
possui iluminação codificada
por cores em elevadores e em
garagens de estacionamento
para proporcionar uma melhor
orientação.
Um dos principais objetivos do
projeto era priorizar a saúde e
o bem-estar dos funcionários e
visitantes. A equipe selecionou
um driver de LED que minimiza
a cintilação visível e não visível
durante a exposição a longo
prazo para evitar fadiga ocular, dores de cabeça e fadiga.
Durante a noite, a iluminação
do projeto escurece exibindo
uma temperatura de cor mais
quente, projetada para coincidir com o desbotamento da luz
natural e evitar impactos negativos para os ritmos circadianos
dos funcionários.

James Sherman
Como analista de design ambiental da Foster + Partners,
James Sherman trabalhou em
projetos de lojas da Apple e do
campus da Apple Park na Califórnia para o desenvolvimento de alto nível do Oceanwide
Center em San Francisco.
Este projeto envolveu projetar
um dispositivo de heliostato
(um dispositivo que é usado
para orientar e concentrar os
raios do sol) em escala arquitetônica. Ele é bacharel em
estudos urbanos e regionais

À noite, o prédio funciona como uma lanterna
suave na orla de Chicago, fornecendo visitantes
com um novo espaço
público ao longo do
caminho do rio.

V i s i t e o S i t e : ilumine o projeto

pela Universidade de Cornell
e mestrado em arquitetura
pela Universidade do Texas em
Austin. Suas paixões gêmeas,
diz ele, são "para o processo
de encontrar uma arte simples
e poderosa usando uma forte
base de entendimento científico" e desenvolver novas formas
amplamente compreendidas de
comunicar informações técnicas complexas nos campos da
luz natural / artificial, física,
acústica e outras disciplinas de
design ambiental.

A neve
A Chicago Apple Store, na North Michigan Avenue, enfrentou
problemas no telhado já que
teve dificuldades para lidar com
a neve acumulada durante o
inverno resultando no fechamento da área externa da loja.
A explicação para o problema é
apenas o fato de que o sistema
de aquecimento embutido no
telhado não estava funcionando corretamente. A Apple disse
que isso seria corrigido com
uma atualização de software.
O telhado imita um laptop
gigante com um declive suave.
Infelizmente, grandes blocos
de neve estavam caindo e causando dificuldades indesejadas

para os pedestres. A fim de
manter todos seguros, a Apple
teve que cortar a área pública
que rodeia a loja. Sinais que
dizem "Cuidado com a queda
de neve" foram colocados em
toda a área como medida de
segurança.
O relatório vem do Chicago
Tribune, que falou com o porta-voz da Apple, Nick Leahy,
que disse que os arquitetos do
prédio, a Foster + Partners de
Londres, projetaram a loja pensando no inverno, mas uma falha no sistema de aquecimento
dos edifícios levou á formação
de pingentes de gelo.

Salvando pássaros
A Apple concordou em diminuir
as luzes de sua loja durante
os meses do outono, devido a
ataques com pássaros.
De acordo com o grupo de voluntários Chicago Bird Collision
Monitors, aves mortas foram
encontradas na loja da Apple
desde que foi inaugurada devido à sua propensão a ficar
desorientado por causa das
luzes, antes de colidirem contra
as paredes de vidro.
Em uma declaração feita pelo
porta-voz da Apple, Nick Leahy,
a empresa disse que, "pelo menos até que possamos passar a
temporada migratória, faremos
as luzes diminuir o máximo

possível."
A cidade de Chicago opera um
programa de “Luzes apagadas”,
incentivando as empresas que
operam sob altas elevações
a apagar quaisquer luzes não
essenciais ou decorativas. Embora não seja muito alta, a loja
da Apple de US $ 27 milhões
tem dois andares e está localizada perto de um importante
caminho de migração.
Os arquitetos com sede em
Londres Foster + Partners, que
projetaram a loja, dizem que
estudou a possibilidade de ataques com pássaros no prédio e
concluíram que isso não seria
um problema.

C a l i f ó r n i a

P r o j e c t
As aletas de vidro que
se projetam do Anel em
cada andar são levemente inclinadas e evitam
que a chuva escorra
pelas paredes de vidro
controlando por sua vez
a entrada de luz natural.

Apple Park

Cupertino, Califórnia.
O edifício mais caro dos
Estados Unidos
El Apple Park é a sede da empresa multinacional Apple localizada no número 1 da Apple Park
Way na localidade de Cupertino
(Califórnia), Estados Unidos .
Construído em um antigo parque
de escritórios de concreto da
Hewlett-Packard, o Apple Park,
fica ao lado da Interstate 280,
uma das principais artérias do
Vale do Silício, a poucos minutos de carro da sede anterior da
Apple.

A Apple diz que as
paredes do prédio
são os maiores painéis de vidro curvos
já feitos no mundo.
Há 800 deles no total
e cada parede tem 14
metros de altura.

DESIGN
O plano circular do edifício principal e suas enormes dimensões fizeram com que ele fosse
popularmente conhecido como
"Nave Espacial".
Localizado em um terreno de
71 hectares, o edifício circular
de quatro andares e 260.000
m² possui painéis de vidro curvo, maçanetas de alumínio personalizadas e uma das maiores
fazendas solares montadas no
telhado do mundo. É o novo lar
para mais de 12 mil funcionários da Apple, uma parte considerável da força de trabalho da
empresa em Cupertino.

Construir este campus foi um
dos últimos desejos do co-fundador da Apple, Steve Jobs, e
há provas em vídeo: um Jobs
enfermo foi à Câmara Municipal de Cupertino apenas alguns
meses antes de sua morte
para apresentar o projeto pessoalmente. (Eles aprovaram,
por unanimidade, dois anos
depois).
Steve Jobs queria que o Apple
Park se parecesse com um
refúgio natural mais do que um
complexo de escritórios e é por
isso que 80% das terras são
áreas verdes onde se plantaram distintos tipos de árvores

CONSTRUÇÃO
O projeto da Apple Park foi
anunciado por Steve em
2006.

O edifício foi concebido pelo
próprio Jobs e pelo arquiteto
britânico Norman Foster. O
projeto foi aprovado pelo conselho da cidade em novembro
de 2013 e no ano seguinte o
trabalho começou no complexo
localizado a menos de dois quilômetros do Campus da Apple.
O projeto sofreu vários atrasos

e custos excedentes que aumentaram seu custo final para
cerca de US $ 5 bilhões, em
parte devido ao perfeccionismo
da empresa Apple e à determinação de construir um dos prédios mais eficientes em energia
do mundo. Em 22 de fevereiro
de 2017 a empresa anunciou o
nome de sua nova sede e o primeiro evento público foi realizado no Steve Jobs Theater em
12 de setembro de 2017.

Painéis solares
Todo o campus é
alimentado por
energia renovável
- incluindo uma
rede solar de 17
megawatts montada no telhado
do edifício.
Nova instalação
de pesquisa e
desenvolvimento
da Apple. Há
também um centro de fitness de
100.000 metros
quadrados.
Garagem Apple
Park-ing
Tem cerca de
9.000 vagas de
estacionamento,3.000 delas no
subsolo.

Apple Park tem
montada no
telhado uma das
maiores fazendas solares do
mundo.

Confidencialidade
A razão pela qual Tim Cook
(CEO da Apple), não quer que
nem os acionistas nem turistas
curiosos percorram as instalações do Apple Park é que
há toneladas de informações
confidenciais que não devem
vir à luz. O espaço é reservado
apenas e exclusivamente para
trabalhadores autorizados com
credenciamento.
Enfrentando as críticas sobre a
blindagem, o designer-chefe da
Apple, Jony Ive, argumentou
no ano passado que a Apple
Park foi construída para os
trabalhadores da empresa, não
para visitas.
As instalações da Apple Park
custaram cerca de 5.000 milhões de dólares. É o edifício
mais caro dos Estados Unidos,
por acima do hotel e cassino
Cosmopolitan e do One World
Trade Center, em Nova York.
As poucas fotos públicas do
Apple Park foram postadas nas
redes sociais pelos funcionários da empresa. Muitas dessas imagens foram excluídas
ao pouco tempo de ter sido
publicadas. A única parte do
complexo aberta a pessoas de
fora da empresa é o centro de
visitantes do Apple Park, um
edifício na mesma área que
abriga uma Apple Store com
merchandising exclusivo, uma
lanchonete e uma espécie de
museu-santuário de produtos
da Apple.
Árvores de Apple Park
Existem 9.000 árvores nativas
resistentes à seca plantadas em
todo o campus.

Uma pequena placa está pendurada acima da entrada do auditório, esculpida na pedra branca.
Ele simplesmente lê "Steve Jobs
Theatre".

Steve Jobs Theatre

Steve Jobs Theatre

Visto desde fora,
o teto parece refletir o céu.

O Steve Jobs Theatre, está situado em uma
pequena colina, a uma curta caminhada acima do Visitor Center. É um cilindro de vidro
de 20 pés de altura, 165 metros de diâmetro,
com um teto que reflete o céu. É uma nave
espacial também em menor escala. E o vidro
é a única coisa que sustenta aquele telhado
impressionante.
A cúpula de vidro é apenas o foyer do auditório, que fica abaixo do solo. Para chegar lá,
você pega dois elevadores de vidro curvados
que giram enquanto eles descem, ou a traves
de um par de escadas curvas que desce até a
área de recepção e sala de demonstração dos
novos produtos da Apple.

O cilindro de
vidro de 6 metros
de altura é apenas o lobby.

O teatro tem paredes de
vidro e um telhado de fibra
de carbono metálico circular que mede 165 metros de
diâmetro.

Para chegar ao auditório
real, você pega o elevador
(ou escadas) até o teatro
subterrâneo escondido
com fileiras tradicionais
de assentos.

Area de recepção e
sala de demonstração
dos novos produtos da
Apple.

Apple Park Visitor Centre
O Apple Park Visitor Center foi aberto ao público em
17 de novembro de 2017.

Projetada para oferecer uma seleção altamente qualificada de
produtos, acessórios e
experiências da Apple,
a loja oferece produtos
exclusivos da marca
Apple e Apple Park.

O novo Apple Park Visitor Center abriga sua própria loja de varejo da Apple (que a Apple agora chama de "Town Squares") e o Steve
Jobs Theater, com capacidade para 1.000 pessoas onde a empresa
realiza suas apresentações.
O Visitor Center abriga também o primeiro café público da Apple, além
de um espaço de exposição sendo atualmente usado para mostrar
uma "experiência" de realidade virtual – onde através da tela de um
iPad , você pode passar o mouse sobre um modelo 3D do campus para
ver como ele se parece em diferentes momentos do dia e alias disso
você pode encontrar uma baga na gigante estrutura de estacionamento da Apple.
Cafe Macs
O café público no
Apple Park.

O Apple Park Visitor Center tem
um deck na cobertura com vista
para o campus da nave espacial.
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