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INDIGO

Preservation is overtaking us. /Rem Koolhaas/

SUSTAINABILITY is overtaking us. 
STANDARD is overtaking us.

Prenova Muzeja za Arhitekturo in Oblikovanje, ki je 
določena z uporabo standardnih, generičnih elemen-
tov in načeli varovanja kulturne dediščine se osre-
dotoča zgolj na učinkovito rabo prostora. Na prvi 
pogled s tem ni nič narobe, saj je funkcionalnost/
produktivnost vrlina našega časa. Vendar parameter 
funkcionalnosti odgovarja le na vprašanje kako, ne 
na vprašanje kaj/zakaj. 
Kaj/Kdo je muzej? Kje so meje muzeja? 
Kaj in Kje je sodobni muzejski prostor, ki naj bi ne-
nehno spodbujal redefinicijo 
arhitekture in oblikovanja, utrjeval avtonomijo 
stroke in nenehno obujal 
debato in družbeni interes? 

Zato, namesto v kontekstu tržnih znamk trajnosti, 
standarda in dediščine nalogo obravnavamo v kon-
tekstu arhitekturnih vprašanj, ki se tičejo ustvarjanja 
muzejskega prostora, kot ene izmed tipologij Fou-
caultovih heterotopij, prostora, ki je istočasno v sve-
tu/času, a ne funkcionira v okvirih in normah tega 
sveta/časa - muzeja kot mesta drugačnosti. 

MUZEJ JE MESTO

Zato, da se področje drugačnosti razširi iz muzejev 
na Ljubljano, vzpostavimo krožno plovbo po Lju-
bljanici, ki bi povezovala MAO in Cukrarno. Počas-
na plovba od enega do drugega muzeja MAO (in 
tudi Cukrarno) razširi izven zidov samega gradu na 
mesto, omogoči lenobni čas odmika, čas premisleka. 
Nova, ekskluzivna povezava integrira MAO v mobil-
no mrežo mesta, a ne tako, da bi se podrejal obsto-
ječem generičnem prometu.  

VIDETI NAVZNOTER: RAZKRITJA INTROSPEKCIJE

Iz barke, bi (raz/ob)iskovalec stopil v mogočno 
dvorano, ki razkriva ostrešje in sestavo obstoječih 
sten. Na tem mestu v zahodnem krilu, Fužinskem 
gradu se odvzamejo vse vidno obrabljene lesene 
medetažne plošče in predelne stene. Doda se le 
nova komunikacija. Dominantne modre stopnice, 
poudaren tujek v rustikalnem okolju zaznamujejo 
novi pomen prostora - ta je amfiteater, ki strmi proti 
reki. Ali proti slečenim zidovom gradu. Ali kipu - per-
formansu – koncertu - predavanju. Prostor debate in 
domišljije, nova scenografija gradu, ki bi gostila tudi 
razstave mega inštalacij. 
V nasprotju z odprtim - neizoliranim, razsežnim 
prostorom dvorane, je mansarda v južnem krilu tež-
je dostopen, izoliran prostor, namenjen intimnim 
razstavam in delavnicam. Mansarda je prostor ose-
bnega sodelovanja, mikro inštalacij  in sekvenčnih 
razstav. 
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VSE-VIDEČE STOPNIŠČE

Dvorana in masarda sta prepleteni z razglednim 
spiralnim stopniščem, ki omogoča višinske variaci-
je radovednim pogledom. Stopnišče je vse-videče, 
usmerja pozornost na sekvence dvorišča, Ljubljan-
ico, dogajanje v dvorani ali razstavo v mansardi. 
Sodelovanje v razstavah postane dinamično tudi v 
vertikalni smeri, oddaljenost od dogajanja spremni 
perspektivo in razumevanje dogajanja. 

DVA NIVOJA ENE MANSARDE : VIDIM KAR SLIŠIM

V mansardi se komunikacija odvija na dveh nivojih. 
Prvi nivo, povzdignjen v ostrešje, nad razstavni pros-
tor, omogoča istočasno prisotnost in odmaknjenost 
od razstave. Za ogled razstave je potrebno pogleda-
ti dol, v vseh drugih primerih je ta sprehod v višini 
ostrešja prisluškovanje komentarjem obiskovalcev - 
razstava se lahko doživi tudi skozi vtise drugih. Dru-
gi nivo, nivo mansarde, je zaradi obstoječe podkon-
strukcije strehe danes nefunkcionalen - na vsake 4m 
je potrebno skočiti 1.3 m, čez leseni tram. Ker pod-

streha ne izpolnjuje drugih strogih pogojev za tren-
ing preskakovanja ovir, prečni leseni tram odstrani-
mo - strešna podkonstrukcija se podpre z jeklenimi 
okvirji, ki z indigo barvo glasno razglasijo status tuj-
ca v obstoječi konstrukciji. 

NEMIRNI RAZSTAVNI PANELI : 
MULTI PROSTOR MAKSI MOŽNOSTI 

Po okvirih nove jeklene konstrukcije drsijo paneli, ki 
omogočajo n-različnih delitev masardnega prostora. 
Če prevzamejo vlogo predelnih sten, prostor omeji-
jo in izolirajo, v vlogi razstavnih panelov pa ustvarijo 
nevtralno ozadje za različne razstavne medije. 

MUZEJSKI ČLOVEK

Dva, nasprotojoča karakterja prostora (makro-mikro, 
horizontalno-vertikalno, odprto-zaprto) se razkrijejo 
znotraj oboda Gradu šele po arhitekturni intervenciji 
v  notranjo strukturo Gradu. Vzpostavijo nov muzej, 
ki se ne ukvarja z dokazovanjem lastne dolgoživ-
osti, ampak odpira številne druge možnosti videnja 

in bivanja znotraj muzeja, ki jih prejšnja prostorska 
organizacija, ni zmogla. INDIGO arhitekturna pren-
ova MAO, negira prenove, katerih cilj je ohraniti ne-
dotaknjeno tipologijo stavbe. INDIGO prostorska 
intervencija se osredotoči na prenovo (redefinicijo) 
vloge muzeja v sodobni družbi. Ta nov muzej znotraj 
srednjeveške tipologije – časovna heterotopija, naj bi 
bil (in je) mesto, kjer posameznik stopi izven last-
nega časa in družbenega prostora in vzpostavi dis-
tanco do realnosti, ki se mu ponuja kot edina mož-
na. Muzejski človek, je tisti raziskovalec, ki preiskuje 
meje mogočega, odmaknjen od pravil, ki jih narekuje 
trenutna logika sveta, v kraju realizirane utopije, kra-
ju indigo muzeja. 



natečajni predlog / NOVEMBER 2017  šifra: INDIGØ

nova 
cirkularna 
komunikacija

ljubljanica

park



natečajni predlog / NOVEMBER 2017  šifra: INDIGØ

+1

0

+2

mansarda

ljubljanica

+3

dvorana

novo
vzpostavljeni 
visinski nivoji 
in 
njihove povezave



b b

a

d d

a

c

c

S

7.

natečajni predlog / NOVEMBER 2017  šifra: INDIGØ

TLORIS PRITLIČJA  merilo 1:200
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TLORIS MANSARDE merilo 1:200
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TLORIS MANSARDE  merilo 1:100
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PREREZ a-a  merilo 1:100
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povezovalno stopnišče - zahodno krilo
obstoječi zidovi - ojačana obstoječa konstrukcija, 
ohranjen videz ruševine
privez in vhod z južne streni - muzejska plovba
Ljubljanica
vidno ostrešje
stopnišče - južno krilo
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PREREZ b-b  merilo 1:200
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PREREZ c-c  merilo 1:200
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dvovišinski prostor ateljeja
fleksibilen programski prostor
privez in vhod z južne strani, urejeno nabrežje
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park na severni strani muzeja
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videz ruševine
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PREREZ d-d  merilo 1:100

1.
2.
3.
4.
5.
6.

vidno ostrešje zahodnega krila
dvorana - večvišinski prostor
povezovalno stopnišče
park na zahodni strani muzeja
notranje dvorišče
severna fasada - obstoječe stanje - 
njena urejenost kontrast sanirani ruševinasti 

1.

2.

3.

5.

6.

4.



ATELJEJI

FLEKSIBILNI VEČNAMENSKI PROSTOR

POVEZOVALNO STOPNIŠČE
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SHEMATSKI PRIKAZ REŠITVE



pohodna plošča pohodna plošča pohodna ploščarazstavna plošča razstavna plošča razstavna plošča
postane pohodna

FLEKSIBLINI PROGRAMSKI PROSTOR OPCIJA 1 FLEKSIBLINI PROGRAMSKI PROSTOR OPCIJA 2 FLEKSIBLINI PROGRAMSKI PROSTOR OPCIJA 3

SHEMA - fleksibilni programski prostor

NEMIRNI RAZSTAVNI PANELI : 
MULTI PROSTOR MAKSI MOŽNOSTI 

Po okvirih nove jeklene konstrukcije drsijo pane-
li, ki omogočajo n-različnih delitev masardnega 
prostora. Če prevzamejo vlogo predelnih sten, 
prostor omejijo in izolirajo, v vlogi razstavnih 
panelov pa ustvarijo nevtralno ozadje za različne 
razstavne medije. 
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ojačitvena jeklena konstrukcija

fleksibilne plošče

SHEMA - konstrukcija ostrešja

DVA NIVOJA ENE MANSARDE :
VIDIM KAR SLIŠIM

V mansardi se komunikacija odvija na dveh 
nivojih. Prvi nivo, povzdignjen v ostrešje, nad 
razstavni prostor, omogoča istočasno prisotnost 
in odmaknjenost od razstave. Za ogled razstave 
je potrebno pogledati dol, v vseh drugih prim-
erih je ta sprehod v višini ostrešja prisluškovanje 
komentarjem obiskovalcev - razstava se lahko 
doživi tudi skozi vtise drugih. Drugi nivo, nivo 
mansarde, je zaradi obstoječe podkonstrukci-
je strehe danes nefunkcionalen - na vsake 4m 
je potrebno skočiti 1.3 m, čez leseni tram. Ker 
podstreha ne izpolnjuje drugih strogih pogojev 
za trening preskakovanja ovir, prečni leseni tram 
odstranimo - strešna podkonstrukcija se pod-
pre z jeklenimi okvirji, ki z indigo barvo glasno 
razglasijo status tujca v obstoječi konstrukciji.
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postelja premične stopnicesteklena stena

SHEMA - ateljeji
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

Muzejski servisni prostori in wc

Obstoječa stena

ODPRTI POGLED 
(povezava z obstoječim oknom)

ODPRTI POGLED 
(povezava z obstoječim oknom)

Nivojska možnost prehajanja po muzeju

SHEMA - povezovalno stopnišče
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MUZEJSKI ČLOVEK

Dva, nasprotojoča karakterja prosto-
ra (makro-mikro, horizontalno-ver-
tikalno, odprto-zaprto) se razkrijejo 
znotraj oboda Gradu šele po arhitek-
turni intervenciji v  notranjo struk-
turo Gradu. Vzpostavijo nov muzej, 
ki se ne ukvarja z dokazovanjem 
lastne dolgoživosti, ampak odpira 
številne druge možnosti videnja in 
bivanja znotraj muzeja, ki jih prejšnja 
prostorska organizacija, ni zmogla. 
INDIGO arhitekturna prenova MAO, 
negira prenove, katerih cilj je ohran-
iti nedotaknjeno tipologijo stavbe. 
INDIGO prostorska intervencija se 
osredotoči na prenovo (redefinici-
jo) vloge muzeja v sodobni družbi. 
Ta nov muzej znotraj srednjeveške 
tipologije – časovna heterotopija, naj 
bi bil (in je) mesto, kjer posameznik 
stopi izven lastnega časa in družben-
ega prostora in vzpostavi distanco 
do realnosti, ki se mu ponuja kot 
edina možna. Muzejski človek, je 
tisti raziskovalec, ki preiskuje meje 
mogočega, odmaknjen od pravil, ki 
jih narekuje trenutna logika sveta, v 
kraju realizirane utopije, kraju indigo 
muzeja. 

1.  pogled na razstavni prostor z 
južne strani

2. večnamenski prostor v mansardi 
južnega krila 

3. osrednje stopnišče v zahodnem 
krilu - povezovalni večnamenski  
elemen

1. PROSTORSKI PRIKAZI

natečajni predlog / NOVEMBER 2017  šifra: INDIGØ



2.

natečajni predlog / NOVEMBER 2017  šifra: INDIGØ



3.

natečajni predlog / NOVEMBER 2017  šifra: INDIGØ



ANALIZA OSVETLITVE

OSVETLITEV ATELJEJA

Dimenzijo oken, ki osvetljujejo atelje, določa razdalja med 
špirovci, ta dimenzija se pokaže kot zadostna pri meritvi 
KDS, povprečni KDS ateljeja je 2%.

OSVETLITEV STOPNIŠČA

Okna so umeščena na iztek stopnišča, tako da omogočijo 
panoramski razgled  proti jugu. Razstavni prostor umeščen 
med dvema svetlobnima poudarkoma, koncem stopnišča in 
začetkom ateljejskih prosorov. 

VELUX OKNA
Mansardo osvetlimo le tam kjer je to nujno potrebno - v ateljejih, čajni kuhinji in na delu kjer je stopnišče. Iz analize osvetlitve 
celotnega objekta je razvidno, da je osvetlenost v prosorih, ki niso bili predmet natečaja, enakomerna in zadostna. Zaradi 
zahtev same raznolikosti programa, je obravnavana mansarda osvetljena tako, da ponudi velike svetlobne kontraste, ki prostor 
oplemenitijo. Na ta način izvabimo več karakterjev muzeja.

OSVETLITEV MANSARDE

Atelje je naravno osvetljen s strešnimi okni velux, za raz-
liko od razstavnege prostora, kjer naravne osvetlitve ni. 
Razstavni prostor zahteva nadzorovano uravnavanje svet-
lobe. Veliki kontrasti med osvetljenostjo ustrezajo različni 
uporabi.
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