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Το οικόπεδο της μελέτης συνορεύει στο δυτικό και στο βόρειο τμήμα
του με δύο απ’ τους σημαντικότερους δημόσιους πράσινους χώρους
της πόλης της Λευκωσίας, τον Πεδιαίο Ποταμό και τον Δημοτικό Κήπο.
Στο ανατολικό τμήμα βρίσκεται το υπάρχον Αρχαιολογικό Μουσείο και
ένας σημαντικός κυκλοφοριακός κόμβος, τα οποια συνδυαστικά οδηγούν στην τοποθέτηση της κύριας εισόδου του κτιρίου μας σε αυτή την
θέση. Η εκτεταμένη βλάστηση τόσο της προστατευόμενης περιοχής
του Πεδιαίου ποταμού όσο και της σχεδιασμένης βλάστησης του δημοτικού κήπου, ‘εισχωρούν’ από τα δυτικά και βόρεια τόσο στον υπαίθριο χώρο όσο ακόμη και στο εσωτερικό του νέου μουσείου. Ο υπαίθριος χώρος διασπά τον κτηριακό όγκο και δημιουργεί χώρους πρασίνου, πλατείες και περάσματα/πεζόδρομους. Η οργάνωση των κυρίως
εκθεσιακών χώρων γίνεται μέσα στο έδαφος δημιουργώντας μια ‘σπηλαιώδη εμπειρία’ και δίνοντας στο υπόλοιπο μουσείο έναν περισσότερο δημόσιο χαρακτήρα. Το κτήριο ενσωματώνει τον δημόσιο χώρο, αποτελώντας ένα υβρίδιο δημόσιου-ιδιωτικού χώρου.
Κύρια συνθετική πρόθεση αποτελεί η δημιουργία μίας χωρικής εμπειρίας που θα προσομοιάζει στην ανακάλυψη των αρχαιοτήτων μέσα στη
γη. προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται μία σταδιακή κατάβαση στο
εσωτερικό του εδάφους αντίστοιχη με μία εν εξελίξει αρχαιολογική
ανασκαφή. Το σύνολο του κτιρίου οργανώνεται βάσει συνθετικού κανάβου όπως ο αντίστοιχος αρχαιολογικός που οργανώνει τις ανασκαπτόμενες περιοχές.
Το νέο αρχαιολογικό μουσείο καλείται να φυλάσσει ένα μεγάλο πλήθος αρχαιοτήτων εκ των οποίων μόνο ένα μικρό τμήμα είναι δυνατό να
εκτείθεται. Προτείνουμε τους εκθεσιακούς χώρους ως ουσιαστική προέκταση των αποθηκευτικών χώρων που τους περιβάλλουν. Το κάθε
επιμέρους τμήμα της έκθεσης γίνεται αντιληπτό ως σάρκα εκ της σαρκός του αρχαιολογικού πλούτου της ευρύτερης συλλογής.

The plot lies between two major public green areas of Nicosia, the
Pedieos River to the west and the Municipal Garden to the north. In
the eastern part is the existing Archaeological Museum and an
important traffic hub, which together lead to the siting of the main
entrance of the building in the selected position. The extensive
natural vegetation of the protected zone of Pedieos River and the
designed planting of the Municipal Garden insert themselves from
the west and north into the public space of the new museum and
even into the building itself. The open-air space intersects the
building’s volume in such a way that green areas, squares, and passages/footpaths are created. The layout of the main exhibition
areas is in the ground, thus creating a ‘cave-like experience’ and
giving to the rest of the museum a more public character.
The design concept is to create a spatial experience simulating the
discovery of antiquities in their natural terrain. A gradual descent
into the ground corresponds to an on-going archaeological excavation. Also, the building is organised on the basis of a composition
grid similar to the one that is used in archaeological excavations.
The new museum’s goal is to host and conserve a large number of
antiquities of which only a small part can be exhibited. We propose
the exhibition halls as an essential extension of the storage areas
that surround them, making each exhibition ‘flesh of the flesh’ of
the museum‘s broader collection.

Η μελέτη αποτελεί συμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και έλαβε την

The project participated in the International Architectural Competition and

5η θέση.

received the 5th place.
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