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“Tudo em Vegas é maior do que o normal”, me contava o taxista, 
entusiasmado, no caminho do aeroporto para o hotel. O que motivou 
o comentário foi nossa passagem em frente ao City Center, um enorme 
conjunto verticalizado inaugurado há alguns meses na Las Vegas 
Boulevard, a avenida principal da cidade. Os números comprovam a 
grandiosidade do empreendimento, que reúne duas torres residenciais 
(cada uma com 335 apartamentos), três hotéis (totalizando 5.891 
quartos) e o Crystals, um shopping center de alto padrão.

Como o nome já indica, os cristais são uma referência importante 
para a arquitetura do shopping projetado pelo Studio Daniel Libeskind: 
não só suas formas remetem a cristais, mas também a maneira como 
a luz penetra em seu interior, parecendo ter sido refratada por alguma 
superfície cristalina. Durante o dia, a luz natural é decomposta por 

Fugindo À regra 
do KitsCH Fachada principal do Crystals: a ilu-

minação assimétrica concebida por 

Paul Gregory e equipe dialoga com a 

arquitetura angulosa de Daniel Libeskind

proJetos claraboias estrategicamente localizadas, enquanto à noite faixas luminosas 
são projetadas nas paredes internas, em ângulos planejados para 
dialogar abertamente com a arquitetura multifacetada de Libeskind.

Estas tiras são emitidas por projetores teatrais com lâmpadas a 
vapor metálico (150W) e shutters metálicos, instalados em fendas 
geométricas localizadas no teto. “Em vez de interromper o desenho 
dinâmico do teto com downlights embutidos, todos os equipamentos 
de iluminação são integrados em fendas que dialogam com os planos 
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inclinados do teto”, explica o lighting designer responsável, Paul Gregory, 
do escritório Focus Lighting.

As fendas também abrigam holofotes com lâmpadas a vapor metálico 
(150W), que destacam paredes e outros elementos específicos no 
interior do shopping, e mais de 500 projetores com lâmpadas a vapor 
metálico (150W), usados para a iluminação geral interna. As bordas 
das paredes e tetos ainda comportam quase 1.000 equipamentos 
de LEDs que iluminam o teto e cuja coloração varia para refletir as 
mudanças na luz do dia.

Além de visualmente complexo, o projeto de iluminação exigiu 
grande sofisticação técnica, tendo sido necessários três anos para 
seu desenvolvimento. Projetar as fendas de modo a ocultar todos os 
equipamentos foi um dos maiores desafios do projeto luminotécnico, 
mas o diálogo intenso e constante entre lighting designers e arquitetos 
garantiu um resultado bem-sucedido, como declara Gregory: “Colaboramos 
estreitamente com os arquitetos para definir o posicionamento e 
as dimensões de cada fenda de modo a integrar completamente a 

iluminação à arquitetura. Desenhávamos as fendas e enviávamos para 
o escritório de Libeskind. Eles pensavam uma semana, moviam-nas um 
pouco de lugar e então nos enviavam os desenhos novamente. Nós 
pensávamos em como faríamos o funcionário de manutenção chegar 
até lá para trocar as lâmpadas, e eles pensavam em como ficaria a 
aparência das fendas no teto. No final conseguimos resolver as duas 
questões e chegamos ao resultado esperado: a completa integração 
entre a luz e a arquitetura”.

O processo do projeto luminotécnico teve início com o estudo das 
maquetes digitais do edifício. Em seguida, uma maquete em espuma 
(escala 1:16) foi utilizada para definir os locais onde seriam posicionados 
os equipamentos. Ao longo dos dois anos seguintes, os designers do Focus 
Lighting trabalharam no ajuste preciso de cada ângulo, comprimento 
e posicionamento das fendas no teto. “Para determinar a largura e 
profundidade mais adequadas para as fendas, nós executamos vários 
mock-ups em escala real, que foram apresentados ao Studio Daniel 
Libeskind para revisão”, relata Gregory.

Ao longo do dia, as luzes projetadas 

no teto do Crystal mudam de cor, 

como que respondendo às mudanças 

nas nuances da luz natural. Na página 

ao lado, destaque para a escada 

com espelhos em ágata cor-de-rosa, 

iluminados em backlight
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Como já destacado pelo lighting designer, a manutenção dos 
equipamentos instalados no interior das fendas era uma questão crucial 
do projeto. Boa parte das fendas podia ser acessada por plataformas 
elevatórias móveis (boom lifts), mas algumas delas estavam posicionadas 
em lugares onde não era possível chegar com as plataformas. Nestes 
casos, a solução foi instalar passarelas, como explica Gregory: “Seis 
das 17 grandes fendas são acessadas por meio de quatro passarelas 
que correm no interior dos planos do teto”.

No interior do Crystals, dois elementos escultóricos são especialmente 
destacados com o auxílio da iluminação. O primeiro deles é a ampla 
escada em madeira que liga o térreo e o primeiro piso: com espelhos 
executados em ágata cor-de-rosa e iluminados em backlight por fitas 
de LEDs brancos, a grand staircase ganha cores ainda mais vibrantes 
e se sobressai em meio à neutralidade dos ambientes do shopping.

Outro elemento que se destaca no interior do Crystals é a varanda 
suspensa do restaurante Mastro’s Ocean Club, apelidada pelos arquitetos 
de “Treehouse” (casa na árvore), por razões óbvias. Sua estrutura ripada 
em madeira é atravessada por anéis de resina iluminados em backlight 
com LEDs brancos cálidos (3.000K).

À direita, corte esquemático explicita o sistema 

de passarelas desenvolvido pela equipe do 

Focus Lighting para permitir a manutenção das 

luminárias em áreas de difícil acesso. Abaixo, vista 

geral do City Center, tendo o Crystals em primeiro 

plano. Na página ao lado, a “casa na árvore”, um 

dos elementos escultóricos que marca o projeto
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Na porção superior da “Treehouse”, lâmpadas fluorescentes tubulares 
com filtro de gelatina proporcionam um brilho suave ao teto. Embutidos 
nas ripas estruturais estão projetores orientáveis com lâmpadas a vapor 
metálico de bulbo cerâmico (MR-16, 20W), as quais receberam filtros 
dicroicos coloridos e lentes difusoras, para destacar a estrutura e lançar 
sombras dramáticas no teto.

As fendas situadas nos planos do teto e nas paredes próximas à 
“Treehouse” abrigam 150 luminárias teatrais com lâmpadas a vapor 
metálico (150W), também equipadas com filtros dicroicos. Aqui os 
projetores foram equipados com gobos, para dar textura à “Treehouse”.

No exterior do Crystals, a pele metálica e as formas do edifício são 
destacadas por duas camadas de luz: uma na base e outra no alto. As 

Shopping Center CryStalS City Center

Las Vegas, Estados Unidos

projeto de iluminação: Focus Lighting

arquitetura: Studio Daniel Libeskind

interiores: Rockwell Group

Fornecedores: B-K Lighting (iluminação de acento com MR-16, 35W); ETC 

(projetores para lâmpadas a vapor metálico 150W); Color Kinetics (wall-

washer LED colorblast, RGB e branco inteligente); Edison Price Lighting 

(luminárias embutidas para PAR 20W e vapor metálico 39W); Lighting 

Services Inc (spots para lâmpadas a vapor metálico 39W, 70W e 150W); 

Martin Architectural (spots para lâmpadas a vapor metálico 150W)

porções superiores da fachada e o teto são iluminados por projetores 
equipados com lâmpadas a vapor metálico (150W) e filtros dicroicos na 
cor âmbar, com aberturas variadas de facho, dependendo do ponto de 
fixação. A parte inferior da fachada recebe a luz de lâmpadas a vapor 
metálico com bulbo cerâmico (MR-16, 20W) instaladas em luminárias 
ajustáveis, com facho estreito e filtro dicroico âmbar, para dar uma 
textura pixelada ao metal.

Sim, em Las Vegas tudo é grande. E neste ponto o Crystals não 
foge à regra. Mas no que diz respeito ao estilo, quanta diferença... 
Em meio aos neons kitsches que se espalham pela capital internacional 
da jogatina, a iluminação projetada por Gregory e equipe tem o efeito 
de uma lufada de ar fresco. (Por Winnie Bastian) 

Acima, luzes multicoloridas tingem o teto do 

Crystals, que também é entrecortado por faixas de 

luz, potencializando as formas desconstrutivistas 

da arquitetura. Ao lado, croqui ilustra as estraté-

gias de distribuição da luz e a monumentalidade 

do pé-direito. Na página ao lado, outras vistas 

da Treehouse, cujas formas escultóricas são 

ressaltadas por meio da iluminação
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