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Mimari Tasarım: Mccullough Mulvin Architects
Tamamlanma Tarihi: 2017
Alan: 700 m²
Fotoğraflar: Christian Richters

Medieval Mile Müzesi, 
İrlanda

13. yüzyıldan kalma eski bir Orta 
Çağ kilisesinden dönüştürülen Dublin 
merkezli mimarlık ofisi Mccullough Mulvin 
Architects tasarımı Medieval Mile Müzesi, 
İrlanda’nın Kilkenny kentinde yer alıyor. 
Kilkenny Kent Konseyi yetkilileri, 2010 
yılında, bir zamanların İrlanda’nın Orta Çağ 
başkenti olan bölgesinde bulunan St. Maria 
Kilisesi’ni satın alarak tasarımcılardan, 
kilisenin müzeye dönüştürülmesini 
talep etmiş. Yapının renovasyonunda, 
20. yüzyılda yapılan müdahalelerin bir 
kısmının korunması, kuzeydeki geçiti ve 
koro bölümünü tekrar inşa ederek Orta 
Çağ’daki orijinal planın ve mekânların 
kompleks yapısının yeniden sağlanması 
amaçlanmış. Yeniden inşa edilen, şehre 
doğru bakan koro bölümü kent peyzajının 
içinde baskın bir mekân olarak tekrar 
kendini gösterirken, altındaki yeraltı 
kemerleriyle desteklenmiş mezarlık alan 

olduğu gibi bırakılmış. Restore edilen 
mevcut taş yapı ve yeniden tasarlanan 
mekânlarla birlikte müze bir yandan da 
arkeolojik bir deney alanı hâline gelmiş. 
Yapılan kazılar sonucu, yeni eklenen 
yapının hemen altında da yapı temelleri 
bulunmuş. Aydınlatma elemanları 
arkeolojik kalıntıların seviyelerine göre 
ayarlanarak çıkan buluntuların daha da 
görünür kılınması sağlanmış. 

Kilisenin kuzey koridoru ve şatosu 
yani sunak çevresindeki alan, Orta 
Çağ’daki orijinal planına sadık kalınarak 
mevcut taş duvarların hayatta kalan 
tabanının üzerine yeniden inşa edilmiş. 
Haç planlı kilisenin özgün taş duvar 
tabanlarının üzerine ve duvar bitişiğine 
eklenen bu yeni bölümlerde İrlanda’nın 
gri gökyüzüne ve taşlarına gönderme 
yapan ve mekânları adeta bir folyo 
gibi saran, kurşundan yapılmış oluklu 

bir malzeme kullanılarak eklentiler 
eski yapıdan ayrıştırılmış. Yapının 
restorasyonunda duvarlarla uyumlu taş 
malzeme yerine  kurşun ve kereste ile 
yeni bir mimari dil yaratmak hedeflenmiş. 
Zeminde ise sergiler için kontrollü bir 
ortam oluşturmak amacıyla mevcut 
döşemeler iyileştirilmiş ve yeni bir taş 
zemin döşenmiş.

Planın ortasına denk gelen sergi 
mekânını örten yeni yapılan tavanda yarık 
oluşturularak eski orijinal Orta Çağ çatı 
strüktürünün bir kısmı sergilenirken aynı 
şekilde beyaz duvarların aralarından da 
yer yer açıklıklar yaratılarak duvarlardaki 
eski taş işçiliği gözler önüne serilmiş. 2019 
Mies van der Rohe Ödülleri’nde finale 
kalan müze, kireç taşının oyulmasıyla 
yapılmış mezarları ve Orta Çağ’dan kalma 
mezar anıtlarıyla birlikte kentin önemli bir 
hazinesini içinde barındırıyor.
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A Dialogue 
Between Old and 
New in Architecture
» Breathing fresh air into otherwise old, derelict 
structures not only gives them a new lease on life 
but also ensures that both they and their historical 
undertones survive well into the future. One key 
to is to transform them into spaces of living culture 
and memory that are open to change and that create 
a healthier, more liveable environment around 
them, rather than knocking them down and starting 
from scratch.
Keeping in mind that every new building leaves 
behind an irreversible carbon foot print in 
its wake (no matter how faint), restoring and 
reutilizing old structures is valuable both in terms 
of environmental friendliness, as well in terms 
of adding to the social and cultural fabric of its 
surroundings without harming either urban or 
public memory. 
Therefore, we have complied for you a series of 
examples of historical buildings that not only have 
been re-introduced into the urban consciousness 
upon being renovated with the latest in structural 
technology and various architectural approaches, 
but also have repurposed with new modules and 
functions.


