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KONSTMUSEET I REGIONEN ASTURIEN i nord västra 
Spanien öppnade 1980 och är fördelat på flera 
olika byggnader nära katedralen i staden Oviedos 
historiska kvarter. Det moderna till skottet av 
arkitekten Francisco Mangado stod färdigt 2015 
och har i år bland annat fått en RIBA Award for 
International Excellence.
 Ett unikt uttryck för museet som institu-
tion och plats för fler utställningar var målet för 
projektet som resulterade i en zink- och glas-
konstruktion med luftig ljusgård. Men hur får 
man en så modern tanke att smälta in bland 
århundraden av historia? Francisco Mangado 
vann juryns hjärta genom att helt enkelt placera 
den nya byggnaden innanför den gamla – en 
lösning som blandar nytänkande med respekt för 
den historiska miljön.
 – Jag tror att juryn var överraskad och impo-
nerad över vårt beslut att behålla alla gamla fasa-
der som de var och skapa en förvillande relation 
mellan dem och den nya konstruktionen, säger 
Francisco.
 Den nya byggnaden syns genom öppningar i 
den historiska fasaden och skapar en länk mellan 
olika tidsepoker, där ljus och reflektion spelar en 
viktig roll för helhet och formtanke. 
 – Projektet lyckas inte bara uttrycka en god 
relation mellan existerande och nytt. Det är också 
ett starkt uttryck laddat med nyanser – visuellt 
och vad formen beträffar – som passar en kultu-
rell institution av denna rang.

 Det är lätt att tänka sig att ett nyskapande 
projekt i en historisk stadsdel innebär stora ut-
maningar, men Francisco väljer att se svårigheter 
som möjligheter.
 – Jag ser inte arkitektur i termer av begräns-
ning. Jag tycker att begränsningar är möjligheter. 
Bra arkitektur förändrar verkligheten. Det är en 
svår verklighet här … så fylld med historia och 
värde, men just därför också tankeväckande och 
full av möjligheter. Att få göra ett projekt som tar 
upp praktiskt taget 70 procent av en historisk gata 
i hjärtat av en magnifik stad är helt fantastiskt.
 Utställningsytorna är placerade kring ljus-
gården som ger såväl rymd som naturligt ljus och 
en struktur som gör det lätt att orientera sig i 
byggnaden. Tanken knyter också an till museets 
äldsta byggnad, Palacio de Velarde, som har en 
ljusgård i 1700-talstappning alldeles i närheten. 
Men den nya versionen sträcker sig ända från 
källaren och upp och har naturliga ljusinsläpp 
både från ovan och från sidorna. Ljusinsläppen 
på taket är byggda i zink och passar därför väl in 
bland övriga byggnader i kvarteret.
 Francisco förklarar att byggnadens konstruk-
tion gör att det naturliga ljuset även når de lägre 
våningarna, så belysningen på museet används 
främst för att ljussätta verk.
 – Den vertikala belysningen kompletteras av 
stora öppningar i fasaden här och där, särskilt kring 
ljusgården där de antar en nästan skulptural form.
 Öppningarna i fasaden är rejäla och klädda 

i aluminium på de tjocka sidorna för att inten-
sifiera och skapa karaktär åt ljusets reflektioner. 
Även inomhus finns öppningar mellan våningar 
och rum som gör det möjligt att beskåda utställ-
ningarna i olika vinklar både från nära håll och 
längre bort. Varje mindre yta får en viss intimitet, 
samtidigt som de kan ses som en skiftande enhet.
 – De plana, vita ytorna i hallar och trappa 
skapar tillsammans med aluminium, som återger 
ljuseffekter, en interiör som varierar med ljuset 
timme för timme och dag för dag.
 Även kopplingen mellan ute och inne är ton-
givande och byggnaden kan ses som en naturlig 
förlängning av gatan. Inomhus kan besökaren se 
flera dimensioner av byggnaden i stället för bara 
en enkel fasad. 
 – Det är ett sätt att titta ut som är annorlunda 
och som tvingar besökaren att reflektera över 
tidens gång och den komplexitet som är under-
liggande i staden och byggnaden. En fasad är 
inte bara en gräns, och i vilket fall som helst är 
gränsen utsuddad här, den är en övergång och en 
rik och komplex sådan.
 Apropå det så erkänner han att hela projektet 
med sina många aspekter och detaljer är komplice-
rat och ibland svårt att sätta ord på i en intervju.
 – Man kan bara förstå den djupa komplexitet 
som vi behövt adressera och lösningen i alla sina 
aspekter genom ett besök. Det här är det mest 
komplexa och tankeväckande projekt jag någon-
sin tacklat.

Det är ingen överdrift att säga att nytt möter gammalt på Museo de  
Bellas Artes de Asturias. I staden Oviedo skymtar nu en modern  
museibyggnad av glas och zink fram bakom en historisk fasad.

Text Ellinor Thunberg
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@luxlightab LEDSAGA 500
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LEDSAGA 500

LEDSAGA
Väggmonterad armatur för 
230V-anslutning. Armaturen 
finns i standardlängderna 250, 
500, 1000 och 1500 mm. 
Ledsaga används för nedljus till 
bl.a. fasader, entréer, pelare, 
murar, broar, skyltbelysning och 
portbelysning.
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