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El solar se situa a la vora dreta del Bode Museum entre 

mig de dos carrers i la via elevada del U-Bahn. Per una 

banda limita amb Geschwister-Scholl Strasse, carrer amb 

nombrosos equipaments universitaris i a on destaca la 

nova Biblioteca de la universitat de Humboldt just a 

l’extrem del solar.

A l’altre banda trobem el carrer Am Kupfergraven que bordeja 

el canal del Spree que banya l’illa dels Museus.

Antigament aquest solar estaba ocupat per una de les 

casernes militars  que formaven un complex de la guardia 

prussiana amb nombrosos edificis que servien per activitats 

dels soldats. Actualment només es conserva la anomenada 

Friederich-Engels-Kaserne . Un edifici de principis del 

segle XX que va preservar la seva funció fins el 1990 

i que avui en dia allotja les oficines del Deutschen  

Historischen Museums i la seu del Patrimoni Prussià.  
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ZONA 1 //

BUNDESTAG I EMBAIXADES
L’illa queda connectada físicament per un pont 

que uneix els dos edificis i programàticament 

pel centre burocràtic que formen

ZONA 2 //

UNIVERSITARI- EDUCATIU
EL programa universitari de la HU Berlin esquitxa 

tot el carrer creant un recorregut que atravessa 

el riu fins a arribar a les altres facultats de 

la mateixa universitat

ZONA 3 //

MUSEU
La zona 3 està totalment ocupada pel museu Bode 

de creació anterior al traçat del tren. Aïllat 

i envoltat de obstacles l’edifici es conecta 

gràcies a la activitat cultural que genera.

ZONA 4 //

FERNSEHTUR-ALEXANDERPLATZ
La gran bossa queda alliverada pel gran espai 

públic que s’interposa entre el traçat del tren i 

el riu.

1.integrar el solar en la 
cinetica de la ciutat

2. crear un pont entre 
la funció museística i la 
educativa
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3.potenciar la circulació 
cap al pont monbijou i 
direccionar la circulació 
tangencial al metro  


