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המוזיאוננ לתולדות
לוגו> ,פרד
המוזיאונ בלוגו הוא השלישי במניינ שמתוכננ ב>פרד
על ידי נייטו>-ובחנו אדריכלימ בעיקבות תחרות.
הצורכ לשלב מבנה בנופ הוליד את הרעיונ ליצור
”פארק מוזיאלי“ על ידי חיבורו לשטח הירוק שבעיר,
ותוכ ה>תרת שטחי התצוגה והחנייה מתחת לפני
השטח.

בוני אבנ,

גלילי המתכת המנכיחימ את המבנה מעל פני השטח
מאזכרימ את מבני התעשייה החלודימ שהיו באתר,
ונראימ כמיצב נופי הנטמע בטבעיות ב>ביבתו.
התוכנית יוצרת שני אזורי תפקוד :האחד כולל את
שטחי התצוגה; השני  -את מרכז המבקרימ ושטחי
החנייה ,כאשר ניצול הבדלי הגובה הטופוגרפיימ בינ
מזרח למערב מאפשרימ כני>ה אליה במפל> הכביש.

פואנ>נטה נייטו ואנריק >ובחנו המ בעלי משרד האדריכלימ  Nieto Sobejanoאותו המ מנהלימ מ>ניפימ
במדריד וברלינ .בינ השנימ  1986-1991המ ערכו את כתב העת "ארכיטקטורה" וכיומ המ מלמדימ בבתי ה>פר
לאדריכלות של “אוניבר>יטת אירופה“ במדריד ואוניבר>יטת "דר קונ>טה" בברלינ .שניהמ בוגרי בית ה>פר
הגבוה לאדריכלות במדריד ,ובעלי תואר שני מאוניבר>יטת קולומביה בניו-יורק.

שטחי המעבר הנמצאימ מתחת לשלושת הצילינדרימ
מוארימ באור טבעי ומתאימימ לאירועימ ומיצבימ
אור–קוליימ .המבנה התת קרקעי מאפשר
ליצור נוחות תרמית בעלות ח>כונית.

המשרד המשגשג מתכננ בדרכ כלל פרויקטימ
שהמשותפ להמ הוא חיבור מפתיע בינ מרכיבימ
שונימ באופיימ ,כאשר המימד האקראי משחק בהמ
תפקיד מפתח .היות ששרירותיות ואקראיות נזקקות
לגורמ מחבר ,האדריכלימ יוצרימ מערכת של חוקימ
ואילוצימ המבטיחימ מידה >בירה של קוהרנטיות.
תפי>ת הפרויקט כפ>יפ> של אירועימ מכני>ה
לתמונה את המימד ה>יגנוני  -מצד אחד של האדריכל
כיוצר ,ומצד שני של המתבוננ כשותפ >ביל המנ>ה
לפענח אותו .ההשתקפויות ה>גנוניות בינ הפרויקטימ
השונימ יוצרות רב-שיח רעיוני המחבר בינ ההזדמנות,
האירוע ,הזמנ והמקומ.
בתוכ ככ ,בולטת במיוחד יכולתמ לחבר בינ >גנונ
עכשווי לאדריכלות מ>ורתית  -יכולת שזיכתה
את המשרד במ>פר פר>ימ ייוקרתיימ ,כגונ פר>
אגא חאנ על מוזיאונ ”מדינת אל זהרה“ בקורדובה,
הרחבה למוזיאונ ג‘ואנאומ בגרצ ,מוזיאונ >נ טלמו
ב>נ >ב>טיאנ ,ומוזיאונ מוריצבורג בהייל )ליד דרזדנ(,
גרמניה.
איורימ בהמשכ

Lugo Museum
The need to assimilate the building into the park
led to the idea of a museum park. Representing
the underground museum above, the metal
cylinders - reminiscent of the rusty industrial
constructions that were on the site - grasped as
a scenic installation that blends in naturally with
its surroundings.
Nieto Sobejano Arquitectos

המוזיאונ בלוגו, ,פרד
הצורכ לשלב מבנה בפארק הוליד את הרעיונ
ליצור "פארק מוזיאלי" .גלילי המתכת
המנכיחימ את המבנה מעל פני השטח
מאזכרימ את מבני התעשייה החלודימ שהיו
באתר ,ונתפ>ימ כמיצב נופי הנטמע
בטבעיות ב>ביבתו.
נייטו,-ובחאנו אדריכלימ
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Lugo Museum
This page: The stairwell.
Right page: The well-lit passage
between the galleries - suitable for
temporary exhibitions.
Nieto Sobejano Arquitectos

המוזיאונ בלוגו
המעבר בינ אזורי התפקוד מתרחש בחללימ
מוארימ ,המתאימימ לתצוגות מתחלפות.
בעמוד השמאלי :חדר המדרגות
נייטו,-ובחנו אדריכלימ
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Lugo Museum
Plan of level -1, and section of
the underground structure.
Right page: The rusty metal
- reminiscent of the industrial
buildings formerly on the site.
Nieto Sobejano Arquitectos

המוזיאונ בלוגו
המתכת החלודה מאזכרת את מבני התעשייה
.שהיו בעבר באתר
- 1 > תוכנית במפל:בשרטוט
.קרקעי-וחתכ דרכ המבנה התת
ובחנו אדריכלימ,-נייטו
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13 2012  | מאי89  אדריכלימ | אדריכלות ישראליתNieto Sobejano

Photos:9VSHUK/HSIL-V[VNYHÄL

Photos:9VSHUK/HSIL-V[VNYHÄL

Museum of the
History of
Lugo, Spain
The Museum in Lugo is the third to be planned
by Nieto Sobejano Architects in Spain following
a competition.
The need to assimilate a building into the
landscape led to the idea of a museum park,
connecting it to the green area of the city,
while concealing the exhibition areas and the
parking spaces underground.
Representing the underground above, the
metal cylinders - reminiscent of the rusty
industrial constructions that were on the site
- resemble a scenic installation that blends in
naturally with its surroundings.
The plan is made of two functional areas: one
including the exhibition areas, and the second
- the visitors’ center and parking lot exploiting
[OL [VWVNYHWOPJHS OLPNO[ KPɈLYLUJLZ [V HSSV^
entrance at the street level.
Flooded with natural light, the spaces beneath
the three cylinders are suited to audio-visual
installations and events. The underground
I\PSKPUN HɈVYKZ [OLYTHS JVTMVY[ ^P[O
economical maintenance.
Illustrations ahead

המוזיאונ בלוגו
שלושה גלילימ מ>פקימ חללימ >גורימ למיצגימ
.קרקעיימ-אורקוליימ המוקפימ בחללי תצוגה תת
ובחנו אדריכלימ,-נייטו

Three cylindrical towers provide enclosed
rooms for audio-visual installations and are
surrounded by the underground
exhibition galleries.

Nieto Sobejano Arquitectos
Project Architect: Alexandra Sobral.
Projectc coordination: Vanesa Manrique.
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הרחבת מוזיאונ ,נ טלמו
סן סבסטיאן ,ספרד

המוזיאונ ב,נ טלמו
למעלה :רחבת הכני>ה החדשה ,ממנה ניתנ להגיע
גמ אל האגפ הישנ.
בעמוד השמאלי :קיר האלומיניומ המחורר בלילה,
והמדרגות המובילות לגג ולמעבר אל "הר אורגול".
נייטו,-ובחנו אדריכלימ

התו>פת החדשה למוזיאונ >נ טלמו מאפיינת את
הגישה ה>יגנונית של האדריכלימ המבו>>ת על עימות
פרובוקטיבי בינ חדש וישנ ,באמצעות גורמ ההפתעה.
שיתופ פעולה עמ אמנימ מקומיימ הניב מעטפת
אלומיניומ מחוררת היוצרת משחקי אור בפנימ ובחוצ,
ומעניקה למבנה ההי>טורי חזות אמנותית.
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San Telmo Museum
Top: The new entrance plaza with access
to the old wing.
This page: Night view of the perforated
aluminum mantle, and the staircase leading to
the roof and passageway to Monte Urgull.
Nieto Sobejano Arquitectos

האגפ החדש שנבנה בעקבות תחרות שנערכה
ב ,2005-כולל גלריות לתצוגות מתחלפות,
אודיטוריומ ,מדיהטק ,חנות ,קפיטריה ,וכני>ה חדשה
שממנה ניתנ להגיע גמ למבנה ההי>טורי.
מדרגות בחצר האחורית מובילות למפל> הגג,
ומתחברות למעבר הולכי-רגל המוביל ל“מונטה
בורגול“  -הר גבוה הממוקמ בקצה המפרצ.
במ>גרת גישת האדריכלימ התופ>ת את המבנה
כחלק מהנופ ,הוא יצופה בצמחייה מגוונת שתשפר
את הנוחות התרמית  -הנ כגורמ מצליל והנ כמרכיב
מבודד במהלכ כל ימות השנה.
נייטו,-ובחנו אדריכלימ
אדריכל הפרויקט :מיגואל אוברנצ‘נה
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האגפ החדש במוזיאונ ,נ טלמו
מעברימ מוארימ ומרווחימ  -בניגוד בולט
למבנה הרומנטי הישנ.
בשרטוט :חתכ המראה את ניצול הבדלי הגובה
הטופוגרפיימ שמאפשר כני>ה לחנייה
במפל> הרחוב.
נייטו,-ובחנו אדריכלימ
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New wing of the San Telmo Museum
 Well-lit and roomy passagewaysin contrast to the old romantic building.
In the draught: Section showing the
KPɈLYLUJLPU[VWVNYHWOPJHSOLPNO[L_WSVP[LK
to access parking at street level.
Nieto Sobejano Arquitectos
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San Telmo
Museum
Extension
San Seba
Sebastian
Spain

נ טלמו, מוזיאונ
עימות >גנוני בינ ישנ לחדש אופייני ל>גנונ המשרד
-  קיר האלומיניומ המחורר:בעמוד השמאלי
.תוצאה של שיתופ פעולה עמ אמנימ מקומיימ
ובחנו אדריכלימ,-נייטו

The new extension of the San Telmo Museum
characterizes the stylistic approach of the
architects, based on a surprising confrontation
between the new and old.
In this context, cooperation with local artists
has yielded a perforated aluminum mantle
creating a play of light inside and out, granting
the historic building an artistic yet moderate
appearance.
Following a competition in 2005, the new
wing includes exhibition galleries, auditorium,
mediatheque, shop, cafeteria, and a new
entrance with access to the historic building
as well.

Perceived as part of the landscape according
to the architects’ approach, the building will
be covered with a variety of plants, alleviating
thermal comfort - both for shading and for
insulation all year round.
The perforated aluminum wall stylistic confrontation between old and
UL^JOHYHJ[LYPZ[PJVM[OLVɉJL
Nieto Sobejano Arquitectos
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Nieto Sobejano Architects
Project Architect: Miguel Ubarrechena
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Located on the fringe of the historic cities
built area, the building is set with a pedestrian
passageway - to the high hill at the edge of the
bay - through a podest up the back staircase,
by which visitors can also climb up to the roof.
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הרחבת מוזיאונ
ג'ואנאומ
 אוסטריה,גראץ
ההרחבה החדשה למוזיאונ ההי>טורי של גראצ
-מחברת בינ שלושה מבנימ באמצעות מבנה תת
.קרקעי המשמש גמ כמבואת כני>ה משותפת
 >פרייה, אולמ כנ>ימ, גלריה,המבנה כולל מוזיאונ טבע
 באמצעות ארבעה,אזורית וחדרי עיונ מוצפי אור טבעי
פתחי אור המותירימ במפל> הרחוב פלטפורמה
, בדרכ זו.שעליה מתרחשת מרבית הפעילות העירונית
,הופעתמ המתונה והמוצנעת של >ממנימ מודרניימ
 המנ>ה לשמר,תורמת רבות לדימוי המרכז ההי>טורי
.את האדריכלות המ>ורתית
>הפתחימ הקוניימ המנכיחימ את המבנה במפל
 ומתחברימ לשפה, מהווימ אטרקציה מקומית,הרחוב
 שמשתמשימ באופנ דומה,ה>גנונית של האדריכלימ
. >פרד,בגלילי המתכת במוזיאונ לתולדות לוגו

Joanneum Museum, Graz, Austria
Modern interference - preserves the
traditional nature of the historical
buildings while leaving free urban space
at street level.
Nieto Sobejano Arquitectos
Local architects: eep architekten
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טריה, או, גראצ,מוזיאונ ג'ואנאומ
 משמרת את האופי- התערבות מודרנית
,המ>ורתי של המבנימ ההי>טוריימ
.אכ מותירה מרחב עירוני פנוי במפל> הרחוב
ובחנו אדריכלימ,-נייטו
EEP Architekten :אדריכל מקומי
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טריה, או, גראצ,מוזיאונ ג'ואנאומ
הפתחימ הקוניימ החודרימ כלפי מטה לעומק
קומה או שתיימ מחדירימ אור טבעי למעברימ
.ולחדרי העיונ
ובחנו אדריכלימ,-נייטו
EEP Architekten :אדריכל מקומי
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Joanneum Museum, Graz, Austria
Penetrating underground one to two stories,
[OLJVUPJVWLUPUNZÅVVKUH[\YHSSPNO[PU[V
the passageways and study rooms.
Nieto Sobejano Arquitectos
Local architects: eep architekten
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Joanneum Museum, Graz, Austria
Entrance to the underground museum
from the street level, through the widest
opening (see plan).
Nieto Sobejano Arquitectos
Local architects: eep architekten

Joanneum
Museum
Extension
Graz, Austria

טריה, או, גראצ,מוזיאונ ג'ואנאומ
>קרקעי נעשית במפל-הכני>ה למוזיאונ התת
.(הרחוב דרכ הפתח הרחב ביותר )ראה תוכנית
ובחנו אדריכלימ,-נייטו
EEP Architekten :אדריכל מקומי

The new extension of the historic museum
in Graz connects its three buildings via an
underground structure, also serving as a joint
entrance lobby.
Including a natural history museum, galleries,
auditorium, regional library and study rooms
 [OL \UKLYNYV\UK I\PSKPUN PZ ÅVVKLK ^P[O
natural light penetrating through four openings
at the street level, creating a platform for most
of the urban activity.
The use of round cavernous holes is, on one
hand, an urban attraction, while on the other
- connects to the architects’ stylistic jargon,
prominently expressed as well in the Lugo
Museum in Spain.
The modest appearance of modernist
structures greatly contributes to the attractive
historical center while preserving the traditional
architecture.
Nieto Sobejano Architects
Local architects: eep architekten
Illustrations ahead
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event
place
occasion
and time

Nieto
Sobejano
Arquitectos
the style dimension
Bonnie Evans

Fuensanta Nieto and Enrique Sobejano run the highly awarded
HYJOP[LJ[\YLVɉJL5PL[V:VILQHUV(YX\P[LJ[VZ:3^P[OVɉJLZPU4HKYPK
and Berlin. Graduates of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Madrid, with a Masters from Colombia University in New York, they
presently teach architecture at Universidad Europea de Madrid, and
Universität der Künste in Berlin. Between 1986 -1991 they edited the
architecture journal Arquitectura, and were invited to lecture world-wide
in schools of architecture.
;OL Z\JJLZZM\S VɉJL JHYYPLZ V\[ WYVQLJ[Z
whose common denominator is the occasional
connection between components that vary in
nature, with the random dimension playing
a key role. However, since randomness and
variety require adhesion, their method is to
dictate a system of rules and constraints that
determine a reasonable measure of coherence.
In the situation of the project being perceived
as a mosaic of events, the stylistic dimension
plays an important role in creating a clear and
readable picture. When, on one hand, the
architect serves as the active partner, and
on the other - the user as the passive one,
[OL Z[`SPZ[PJ YLÅLJ[PVUZ [OH[ WHZZ MYVT VUL
project to another grant the products a multiconceptual dialogue, intertwining the relation
of architectural event, time and place.
0U[OPZYLZWLJ[[OLVɉJLPZUV[HIS`PKLU[PÄLK
in its ability to connect contemporary style
with traditional architecture, for which it has
won several prestigious prizes, such as the
2010 Aga Kahn Award for Architecture, and
extensions to the Joanneum Museum in Graz,
San Telmo Museum in San Sebastian and
Moritzburg Museum in Halle, Germany.
Illustrations ahead

69 english version
Nieto Sobejano Architects | architecture of israel 89 | may 2012 | page 99

