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Bernhard Sprengel tutustui kansallissosialis-
tien vuonna 1937 Münchenissä järjestämään 
ja sittemmin useissa suurkaupungeissa, Wien 
mukaan lukien, kiertäneeseen näyttelyyn ”rap-
piotaiteesta”, otsikkonaan Entartete Kunst. 

Näyttely teki häneen täysin päinvastaisen 
vaikutuksen kuin mikä oli sen alkuperäinen, 
kulttuuripoliittinen pyrkimys: Sprengel osti 
kaikessa hiljaisuudessa kaksi näyttelyssä näke-
määnsä teosta. Sittemmin hän ja puolisonsa 
Margrit ovat kartuttaneet kokoelmaansa, joka 
käsittää useiden nimekkäiden ja ennen kaikkea 
kiinnostavien taiteilijoiden teoksia. Kokoelma 
on nyt merkittävimpien teosten osalta esillä 
rakennuksen uudessa, vahvasti betonisessa 
näyttelysiivessä. Se on vuorostaan liitetty van-
hempiin, myös arkkitehtonisesti kiinnostaviin 
osiin uuden, ilmavan nivelosan välityksellä. 

Kaunis nivelosa luiskineen 
ja portaikkoineen
Nivelosassa sijaitsee rakennuksen eri tasoja 
ja tiloja yhdistävä ja raskaitakin kuormia kes-
tävä loiva betoniramppi ja -porras. Sen keskelle 
jäävää avoimessa tilassa on Alexander Calderin 
mobile nimeltään Blizzard, mutta tilaan voi 
sijoittaa myös kookkaita veistoksia. Portaikon 
keskellä olevassa hallitilassa voi järjestää myös 
erilaisia, jopa ulkotilaan levittäytyviä tapah-
tumia. Vaikka nivelosaa on tarkoitus käyttää 
myös taideteosten siirtelyyn ja varastointiin, 
on tila samalla arvokas osa taidemuseota. Se 
auttaa myös orientoitumisessa ja tarjoaa kor-
kean lasiseinänsä välityksellä näkymiä välittö-

Hannoverin Sprengel -taidemuseo 
on näyttävä tilasarja

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA Hannoverissa sijaitsee Euroopan ja maailmankin mittakaavassa 
merkittävä Sprengel -taidemuseo. Museon ytimenä on Bernhard 
Sprengelin lahjoittama laaja ja vuosikymmenien aikana keräämä 
arvokas modernin taiteen kokoelma, jolla on oma, kiinnostava 
syntyhistoriansa. Alun perin jo 1979 rakennettu ja 1992 laajen-
nettu museo tuli tavallaan oman suuren suosionsa uhriksi, jol-
loin uudisrakennus tuli ajankohtaiseksi. Vuonna 2015 valmis-
tunut laajennusosa palkittiin viime syksynä 2017 saksalaisella 
betonipalkinnolla. Laajennuksesta järjestetyn kilpailun voitti 
rakennuksen suunnitellut sveitsiläinen, arvostettu ja kokenut 
toimisto Meili Peter Architekten AG.
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1 Asemapiirros

2 Betoninen, tummanharmaa ja antrasiitin avulla 

vahvennettu julkisivu on jäsennelty siten, että sitä 

rytmittävät tarkkaan harkitut horisontaaliset ja ver-

tikaaliset sisennykset. 
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mään ympäristöön. Näyttävän halliosan akus-
tiikkaa pehmentävät syvän tummanpunaiset, 
tekstiilipintaiset seinät. Hallin perustasolta 
pääsee uuden museo-osan pohjakerrokseen, 
jossa sijaitsee varasto-, työpaja- ja työtiloja. Sen 
ylemmältä tasolta on lasiseinän välityksellä 
myös näkymä  järvi- ja puistomaisemaan.

Pohjakerroksesta ulokemaisena työntyvä, 
ulkoa harmaanmusta ja lähes samettipintaiselta 
vaikuttava ja toisaalta kivisen näköinen uudis-
osa on näyttelytilojen osalta mahdollisimman 
umpinainen. Se puolestaan lisää taidekokemuk-
sen intensiteettiä. Kymmenen näyttelyhallin 
tilasarjan valo tulee pelkästään katon kautta, 
ja sitä varten on kehitelty nerokas luonnon- ja 
keinovalon yhdistelmä. Sen on tarkoitus tasoit-
taa päivänvalon vaihtelua. 

Museo sijaitsee Maschensee -nimisen teko-
järven rannalla, jolle museon vanhemmasta 

osasta on tietenkin runsaasti kauniita näkymiä. 
Sveitsiläisarkkitehdit ovat uuteen umpinaiseen 
osaan luoneet kolme huikaisevan vaikuttavaa ja 
tavallaan yllättävää kammiota, joista käsin voi 
rauhassa katsella ympäristöä ja suurmaisemaa. 
Näiden kammioiden olemus on vahvan tumma 
ja betoninen. Estetiikaltaan ankarat ja samalla 
ylelliset nahkasohvat tuovat kapeisiin, mutta 
korkeisiin kammioihin omaa eleganttia ja rau-
hoittavaa tunnelmaansa. Leveät ikkunapenkit 
ovat kaunista harmaata mosaiikkibetonia ja 
samoin lattiat. Muita hienostuneita element-
tejä ovat näihin tiloihin sopivat veistokselliset 
valaisimet.

Tärkeintä museon uudessa osassa on tie-
tenkin Sprengelien suurenmoinen kokoelma. 
Sitä varten on luotu kymmenen näyttelyhallin 
tilasarja. Seiniensä osalta se ei olekaan valkoi-
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3 Uusi museon laajennusosa

4 Julkisivu länteen

5 Julkisivu itään
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6 Leveät ikkunapenkit ovat harmaat, kiiltäväksi 

hiottua mosaiikkibetonia ja samoin museon kaikki 

lattiat.

7 Aulatiloista avutuvat näkymät Maschensee-järvelle. 

Paikallavaletut betoniseinät on sävytetty tumman 

harmaiksi.
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laajan hyväksynnän. Rakennus on tietenkin jo 
tuoreeltaan julkaistu merkittävissä arkkitehtuu-
rilehdissä. Siitä kertova avajaisaikana julkaistu 
komea kirja tosin esittelee rakennuksessa pide-
tyn ensimmäisen näyttelyn, ennen varsinaisen 
kokoelman sijoittumista omiin tiloihinsa. Ava-
jaisvaiheessa näyttelysalien väritys oli seinien 
osalta vielä neutraalin valkoinen.

Tanssahteleva tilasarja
Jännittävintä museon laajennusosan tilasarjassa 
on se, että se ikään kuin tanssahtelee. Museossa 
kulkiessaan ensikertalainen ei heti huomaa, että 
häntä tavallaan ohjataan luontevasti salista 
toiseen. Vasta hetken päästä voi tarkempi 
havaita nerokkaan taikatempun: salit eivät ole 
keskenään sisätilan osalta yhtä korkeita eivätkä 

kaikki niiden seinät ole saman suorakulmaisen 
koordinaatiston puristuksessa. Ideana on, että 
kävijä ikään kuin luontevasti kulkee kokoelmien 
eri halleihin ”oikeassa” järjestyksessä. Museota 
käsittelevässä katalogissa arkkitehti Markus 
Peter viittaa museoteoreetikko Rémy Zauggin 
ajatuksiin optimaalisista taidemuseotiloista. 
Tämän museon kohdalla sveitsiläisarkkitehdit 
ovat kuitenkin ratkaisseet tilasarjan Zauggin 
omia teorioita paremmin ja siten, että teosten 
häiriötön tarkastelu sekä liikkuminen tilasar-
jassa olisi mahdollisimman luontevaa. 

Nyt kun uudessa osassa esillä ovat Sprenge-
lin omat kokoelmat, on ne teemoittain sijoitettu 
omiin saleihinsa. Seinien värien intensiteetti 
suorastaan hurjistuu mentäessä kohti ekspres-
sionisteja. Tiheimmät värit ovat täyteläinen ja 

nen tai betoninen, vaan jokaisella salilla on siinä 
esiteltyyn taiteeseen sopiva värinsä. 

Nivelosan takana avautuva pääsali esitte-
lee Sprengelien kokoelmien syntymähistorian 
ja taustan, ja siitä on myös pääsy järvelle ja 
sisäänkäyntiin sekä leveisiin ulkoportaisiin 
suuntautuvaan maisemakammioon. Toistai-
seksi siellä pyörii riittävän diskreetisti sijaitse-
valla videoruudulla lyhyt ohjelma kokoelman 
asettautumisesta uusiin tiloihin sekä niiden 
rohkeastikin väritettyihin saleihin. TV-ohjelma 
kertoo myös siitä, kuinka hannoverilainen 
yleisö oli ensin vierastanut ajatusta suuresta 
tummansävyisestä ja betonisesta rakennus-
massasta. Sille oli myös keksitty pikkuilkeitä 
kansanomaisia lempinimiä, mutta valmistut-
tuaan sarkofagiksikin kutsuttu museo on saanut 
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8 Calder sali ja portaikko. Portaikon betonirakenteet 

on tasoitettu ja maalattu.

9 Portaikon keskellä olevassa hallitilassa voi jär-

jestää myös erilaisia, jopa ulkotilaan levittäytyviä 

tapahtumia. 

10 Laajennusosan pohjapiirros

11 Pituusleikkaus

12 Poikkileikkaus
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rehevä punainen sekä syvä, hieman punaiseen 
ja poltettuun taittuva keltainen. Nämä salit 
ovat uuden osan sisääntulosta katsoen äärim-
mäisessä päässä peräkkäin, punainen ensin. 
Punaisesta salista on myös käynti rakennuk-
sen päädyn nurkassa sijaitsevaan ja hieman 
puistoa arkisempaan suuntaan avautuvaan 
maisemakammioon – museohan on myös osa 
kaupunkirakennetta.

Nyansoitu julkisivu
Betoninen, komean tummanharmaa ja antrasii-
tin avulla vahvennettu julkisivu on jäsennelty 
siten, että sitä rytmittävät tarkkaan harkitut 
horisontaaliset ja vertikaaliset sisennykset. 
Reliefillä on yhteensä viisi eri pintatasoa, joista 
osa on kiillotettua pintabetonia ja osa karheata. 
Lisää rytmiä julkisivuun tuovat vaikuttavien 
maisemakammioiden muuhun julkisivun tee-
maan istutetut ikkunat. Katutasossa, vahvan 
ulokkeen alapuolella julkisivu on kokonaan 
ikkunaa, mikä tuo valoa pohjakerroksen tiloi-
hin. Pohjakerroksen alla on vielä kellarikerros, 
kokonaan ikkunaton. Myös kauempaa tarkas-
teltavaksi tarkoitettu uusi rakennusmassa on 

myös nivelosineen taiten sommiteltu jatkamaan 
aiemmin valmistuneita museon osia.

Rakennuksen betonisuus balansoi tietenkin 
myös museon olosuhteita sopiviksi poikkeuksel-
lisen arvokkaalle kokoelmalle ja myös muiden 
museossa olevien teosten säilytykselle. Sisäti-
lojen ja näyttelysalien tilajatkumon leikkisyys 
ja samalla omanlaisensa ylevyys on hauskassa 
sukulaisuussuhteessa umpinaisen julkisivun 
käsittelyyn. Museon avajaisten yhteydessä 
julkaistussa kirjassa esitellään myös niitä 
rakennuksia, jotka omalla tavalla ovat olleet 
innoittamassa rakennuksen arkkitehtoni-
sia ratkaisuja. Niihin kuuluvat mm. Dom St. 
Victor Saksan Xantenissa, Basilica San Nicola 
Barissa, maya-aikainen Casa del Gobennador 
Uxmalissa Meksikossa ja arkkitehtien Diener & 
Dienerin suunnittelema Sveitsin suurlähetystö 
Berliinissä.

Museon laajennus sai syksyllä 2017 Saksan 
betonipalkinnon, joka jaettiin neljälle eri raken-
nukselle. Palkituista kohteista museon laajen-
nus oli ammattilehtien ja median kautta myös 
tunnetuin.

Betonirakenteista ja -pinnoista
• Julkisivurakenteiden sisäkuorissa käytettiin 

lujuusluokan C30 / 37 betonia. 
• Tumman antrasiitin harmaa julkisivu on 

valettu paikalla vanerimuottiin. Vain ulo-
keosan alapinta on tehty elementeillä.

• Väribetonissa on käytetty Bayferroxin 
mustaa nestemäistä pigmenttiä Black BF 360. 

• Julkisivun ulkokuoren paksuudet vaihtele-
vat 25, 36 ja 47 cm:n välillä. Alueilla, joilla on 
suurin seinämän paksuus, pinnat hiottiin 
ja kiillotettiin kivimäisiksi. Muut paikalla-
valetut julkisivujen puhdasvalupinnat pel-
kästään käsiteltiin vettä hylkiväksi Hebau 
Colortec Rapid and Colortec max-aineilla.
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Sprengel Museum Hannover
The expansion to Sprengel Museum Hannover 
which was completed in 2015 won in the autumn 
of 2017 a German Concrete Award. The winner 
of the design competition organised for the 
expansion was Meili Peter Architekten AG, an 
acknowledged and experienced architectural 
firm from Switzerland.

The exhibition annex, a strong example of 
concrete construction, is connected by an airy 
joint section with the older parts which are also 
architecturally interesting in their own right. The 
joint section consists of slightly sloping concrete 
ramps and stairs which connect the different 
levels and areas of the building with each other, 
and is capable of bearing heavy loads. The open 
space in the centre of the joint section exhibits 

Alexander Calder’s mobile Blizzard, but the space 
could accommodate also larger sculptures.

The acoustics of the impressive hall area 
are softened by the textile-covered walls in deep 
dark red. The ground level of the new museum 
annex, containing storage facilities, workshops 
and  work rooms, can be accessed from the main 
level of the hall. The glass wall on the upper 
level looks onto a lake and a park. 

The new part protruding from the ground 
level is greyish black on the outside with an 
almost velvety surface, yet gives a stony impres-
sion. The exhibition areas of the new part are as 
closed as possible, with the only light into the 
series of ten exhibition halls coming through 
the ceiling.

The solid new part consists of three impres-
sive chambers, offering a peaceful vantage point 
over the environment and the overall scenery. 
The atmosphere of the chambers is based on 
dark colours and concrete as material.

A space series of ten exhibition halls has been 
produced for Sprengel’s wonderful collections. 
Each hall is adapted with colour to the art exhib-

ited in it. The halls differ in the height of their 
interior and their walls are not all restricted by 
the same rectangular coordinate system. The 
idea is for the visitor to proceed naturally and 
in the “correct” order through the different halls 
and collections. 

The concrete facade, a handsome dark 
grey structure strengthened with anthracite, 
is arranged in bands of horizontal and verti-
cal recesses. The relief comprises five different 
surface levels, some of them featuring polished 
topping concrete, others a coarse surface. The 
windows of the scenery chambers, incorporated 
into the theme of the rest of the facade, add to 
its rhythm. On the street level, below the strong 
cantilever, the facade is all glass. The basement 
below the ground level is void of windows. 

The concrete character of the building also 
creates balanced conditions for the storage of 
the Museum’s works. The playfulness, and on 
the other hand kind of prestige, of the space 
continuum of the interior areas and exhibition 
halls reflects a delightful relationship with the 
implementation of the solid facade.

 

14 Näyttelytilat jatkuvat tilasarjoina. Hiottu ja sau-

maton betonilattia yhdistää näyttelytilat toisiinsa. 

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 

Pääsuunnittelija: Meili Peter Architekten AG, 
Zürich: Marcel Meili ja Marcus Peter
Arkkitehtuurikilpailu: 2009
Suunnittelu- ja rakennusaika: 2010–2015
Tilaaja ja rahoitus: Hannoverin kaupunki, 
Ala-Saksin osavaltio
Rakennuttamisen projektin johto: BAL 
Bauplanungs- und Steuerungs GmbH, Berlin
Kantavien rakenteiden suunnittelu: Drewes 
+ Speth, Hannover; Werner Sobeck, Stuttgart
Laajuus: 5300 m2, josta näyttelytilaa 1400 m2
Maisema-arkkitehtuuri: Müller Illien Land-
schaftsarchitekten, Zürich
Vanhempien osien suunnittelijat: Peter ja 
Ursula Trint sekä Dieter Quast. Museo avat-
tiin vuonna 1972 ja sitä laajennettiin ensi 
kerran vuonna 1992.


