Gorssel, Hollanda

MORE Müzesi
Museum MORE
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Müze, çekici bir görünüme, net bir plana ve şaşırtıcı derecede
ferah mekânlara sahip. Yeni müze strüktürünün pavyon benzeri
yapısı park düzenlemesinin bir parçası olarak kurgulanmış.
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» Hollanda modern gerçekçi sanatına adanan Museum MORE,
ülkenin doğusunda yer alan Gorssel’de Haziran 2015’te açıldı.
Özel girişimin ürünü ve var olan Gorssel Belediye Binası’nın
bir uzantısı olarak inşa edilen müzenin tasarımı Hans van
Heeswijk Architects’e ait.
Musum MORE’un girişimcisi Hans Melchers 2012 yılında
sahip olduğu Hollanda gerçekçi sanatının örneklerinden oluşan
koleksiyonunu Hollanda’nın doğusunda Almanya sınırında
bir bölge olan Achterhoek’de sergilemeye karar vermiş. Kısa
süre sonra Gorssel’in eski Belediye yapısı dikkatini çekmiş ve
Museum Hermitage Amsterdam ve yakın zamanda başarıyla
tamamladığı Royal Picture Gallery Mauritshuis eklentisiyle
bilinen Hans van Heeswijk Architects’ten eski yapının bir
uzantısı olacak, etkileyici bir lobiye ve yedi geniş sergi alanına
sahip bir müze tasarlamasını istemiş. Proje ve yapım süresi

boyunca büyüyen ve 2009 yılından 2015 yılına kadar bir kısmı
sanatseverlerin karşısına çıkmamış olan Hollanda’nın en büyük
modern gerçekçilik koleksiyonu da böylece yeni bir mekânda
sergilenme olanağı bulmuş.
Yapının 1914 yılında inşa edilen tarihi bölümü müze kafesi
ve etkinlik salonu olarak yenilenmiş. Yeni müze strüktürünün
pavyon benzeri yapısı park düzenlemesinin bir parçası olarak
kurgulanmış. Kalıcı koleksiyonunun sergileme mekânlarının
yanısıra yapı, ek sergiler için sergi mekânlarıyla birlikte

yönetim için büro mekânları ve bir restorasyon atölyesini
içeriyor. Müze, çekici bir görünüme, net bir plana ve şaşırtıcı
derecede ferah mekânlara sahip. Van Heeswijk ayırt edici bir
biçimde, taş, cam ve çelik gibi doğal malzeme kullanımını bu
yapıda da izlemiş.
30 yıllık çalışma geçmişi boyunca Hans van Heeswijk
Architects tutarlı bir çizgi izlemiş. Müzeler, belediye binaları
gibi kamusal yapıların yanısıra büronun geniş portföyünde,
konut (apartman) yenilemeleri, geliştirme projeleri, büro
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yapıları, altyapı projeleri (köprüler, ses bariyerleri vb.), konut
projeleri, iç mekân projeleri ve yapı malzemeleri de bulunuyor.
1991 yılında Hans van Heeswijk Architects Breda’da
Artotheek’i (sanat kütüphanesi) tasarlamış. 2008 yılında
Artotheek’in de içinde bulunduğu De Beyerd Sanat Merkezi
Hans van Heeswijk Architects’in tasarımıyla genişletilmiş.
Çoğunlukla yeraltında genişletilen müze, proje sonrasında
yeniden adlandırılarak MOTI, Museum of Image (İmaj Müzesi)

adını almış. Hermitage Amsterdam Müzesi ise 2009 yılında
projelendirilmiş; bir 17. yy neoklasik yapısı olan Amstelhof’un
yenilenerek St. Petersburg’daki Hermitage Müzesi’nin uydu
müzesine dönüştürülmesine dayanan proje dört yıl içerisinde
bütçe ve program dahilinde tamamlanmış. Bunu Hague’deki
Royal Picture Gallery Mauritshuis’in yenileme ve yeraltı
genişleme projesi izlemiş. Teknik açıdan oldukça zorlu projeyle
var olan müzenin alanı iki katına çıkarılmış. Yeni Museum
MORE, yalnızca üç yıl gibi bir sürede yüksek standartlarla
tamamlanmış. 2015’in sonlarındaysa Amsterdam’daki Van Gogh
Müzesi’nin tamamıyla cam yeni girişiyle açılması öngörülüyor.
Museum MORE’un açılış sergisi olan “Look Sharp” müzenin
kendi koleksiyonundan, geçmiş 100 yıllık bir dönemi kapsayan,
gerçekçi sanatın 200 örneğini içeriyor. Sergide, Carel Willink,
Pyke Koch, Jan Mankes ve Charley Toorop gibi sanatçıların
yanısıra, Co Westerik ve Annemarie Busschers gibi görece
yakın zamana ait sanatçıların da yapıtları bulunuyor.
Hollanda gazetesi de Volkskrant’a göre, son 10 yılda, dikkat
çekici bir artışla, dünya genelinde 150 özel modern ve çağdaş
sanat müzesi açılmış. Bunların kurucularıysa çoğunlukla zengin
iş adamları ya da onların varisleri. Bu müzeler yeterli sayıda
kamu müzesine sahip olmayan Çin ve Endonezya gibi ülkelerde
popülerlik kazanmakla birlikte, güçlü müze geleneğine
sahip ülkelerde de önemli bir sayıya sahip. Son on yılda 15
özel müzenin açıldığı Almanya, bunlardan ikincisine iyi bir
örnek. Museum MORE ise bu yönelimin Hollanda’daki son
örneklerinden biri

.

İngilizceden çeviren: Sercan Altan
116

YAPI 407 EKİM 2015

Vaziyet Planı Site Plan
YAPI 407 EKİM 2015

117

Bodrum Katı Planı Basement Floor Plan

Zemin Katı Planı Ground Floor Plan

Perspektif Perspective

Kesitler Sections
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Birinci Kat Planı First Floor Plan
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Museum MORE
Gorssel, The Netherlands
» Museum MORE, the new museum devoted to
modern Dutch realism, opens in Gorssel, in the
east of the Netherlands on Tuesday, 2 June. The
museum, an extension of Gorssel’s former town
hall, is a private initiative and was designed by
Hans van Heeswijk Architects.
In 2012, Hans Melchers, the initiator of
Museum MORE, decided to display his
collection of modern Dutch realist art
(acquired following the demise of DS Art BV)
in the Achterhoek, a region in the east of the
Netherlands bordering Germany. His eye soon
fell on the former town hall of Gorssel (available
thanks to a municipal merger with Lochem).
Hans van Heeswijk Architects, known for the
acclaimed museum Hermitage Amsterdam and
the recent successful expansion of the Royal
Picture Gallery Mauritshuis, was recruited to
design an impressive lobby and seven spacious
exhibition halls for the new museum. As the
building progressed, the collection expanded
thanks to the acquisition of additional works by
Arnout Killian, Carel Willink and others. The
public has not seen most of the works in the
collection since 2009.
The historic part of the building, dating from
1914, has been renovated to become a museum
café and event hall. The pavilion -like new
museum structure is characterised by strategic
sightlines that make the most of the parklike setting. Besides exhibiting parts of the
permanent collection, the building also offers
space for exhibitions, administrative offices
and a restoration workshop. The museum has
an inviting appearance, clear layout and a
surprising spaciousness. In it, Van Heeswijk
repeats his distinctive use of natural materials
like stone, glass and steel

.
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