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Kuwiplatz és la nova Facultat d’Arts Visuals i Multimèdia a Graz, a Àustria.

Es tracta d’un encàrrec real coordinat per tres universitats de Graz i fruit de la presència a la 
ciutat d’una certa cultura audiovisual, i amb un emplaçament i un programa preestablerts.


L’emplaçament proposat es situa a la zona universitària de Graz, als afores de les antigues 
muralles, ara convertides en parc, i tocant al carrer Elisabethstrasse, que forma part d’un dels 
eixos principals de la ciutat. Es troba en un eixample construït durant el segle XIX, el Gründerzeit, 
en el qual hi ha una manca d’espai públic. Per això, l’espai creat per la nova facultat podria obrir-
se al seu entorn i, més enllà dels límits de la parcel·la, esdevenir un nou espai per als veïns i un 
nou punt de trobada per a la comunitat educativa i cultural. 

L’illa on es troba és atípica. En primer lloc, la travessa un petit carrer, anterior al Gründerzeit. 
Aquest, juntament amb l’Elisabethstrasse, conformen els accessos principals, però també hi ha 
altres punts de porositat que permetrien obrir la nova facultat en totes direccions. Altrament, els 
límits de la parcel·la són ben variats, doncs s’hi troben des de mitjaneres a jardins privats, un 
palau i una torre. Així doncs, la nova facultat ha de respondre a aquesta heterogeneïtat, tractant 
cada límit de la forma més adequada.

La parcel·la no és un solar buit, sinó que conté diferents elements. Entre aquests, els més 
representatius són una casa i un arbre ja que pertanyen al conjunt arquitectònic històric del lloc, 
un dels primers de la zona.


Les estratègies que proposo, a partir de l’estudi i tenint en compte l’extensió del programa, són 
les següents:

Conservar. Com a punt de partida es decideix conservar els dos elements preexistents 
comentats anteriorment, la casa i l’arbre. Es trien els elements més simbòlics a nivell històric per 
tal de preservar la memòria del lloc i, amb un cert punt d’abstracció, es transformen en formes 
geomètriques, un rectangle i un cercle, al voltant de les quals es desenvolupa el nou projecte. 

Ocupar. Amb la idea d’alliberar espai públic i complir amb el programa requerit, es construeix un 
soterrani que ocupa gairebé tota la parcel·la i alberga el programa més obert de la facultat, 
funcionant com una gran plaça coberta. Es situa al nivell del soterrani de l’edifici existent, que és 
el que conté un programa més representatiu.

Delimitar. Per tal de donar resposta a l’heterogeneïtat dels límits, s’adopten dues estratègies: 
sobre rasant es construeixen uns volums que s’uneixen a les mitgeres, tanquen el front del carrer 
Elisabethstraase i es pleguen al voltant del plataner; sota rasant es creen uns patis per tal de 
separar-se de les edificacions i els jardins privats dels veïns, i que permeten alhora il·luminar i 
ventilar la planta inferior.

Connectar. El projecte planteja una plaça oberta a la circulació en diferents direccions i actuant 
com a punt de trobada de diferents rutes que fins ara es trobaven tallades. Els accessos a la nova 
facultat es realitzen des de l’espai públic interior, i es plantegen els accessos principals al voltant 
dels elements preexistents conservats.


Es planteja una edificació que s’alinea a l’Elisabethsrtasse i que gira al voltant de l’arbre, deixant 
aquest i l’edifici preexistent en una posició central, alhora que separa el nou espai públic del 
carrer rodat i l’obre a la zona d’ús preferent de vianants. La nova facultat abraça la plaça i la seva 
arquitectura es plega al dictat de la natura. 

El soterrani públic, per la seva banda, treu el cap a la plaça a través de grans patis, el central que 
és el d’accés, i els perimetrals que delimiten la plaça i permeten separar-la dels veïns i filtrar les 
visuals mitjançant la vegetació.
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La plaça és l’espai de relació dels usuaris de la facultat entre ells i amb el seu entorn i, més enllà 
dels límits de la parcel·la, conforma un nou espai, tant d’estada com de pas, per a tot el barri.


La facultat s’organitza en quatre blocs que responen a quatre accions: investigar, aprendre, 
mostrar i compartir, i que es reparteixen en quatre volums. 

Els blocs investigar i aprendre es situen en els nous volums que s’alcen al voltant de la plaça. En 
el bloc investigar es situen les oficines i laboratoris de recerca, mentre que en bloc aprendre es 
situen les aules i els tallers. A la planta baixa organitzen el programa més comunitari, la cafeteria, 
els espais d’ús flexible i els espais de reunió.

Els blocs més públics es col·loquen en un posició més central. L’edifici conservat conforma el 
bloc mostrar i acull el programa més representatiu, sales d’exhibicions i de projeccions. 
Finalment, el bloc compartir es situa sota la plaça i conté la mediateca i espais de suport a 
aquesta. 

Cadascun d’aquests volums s’entén com un bloc independent i capaç de funcionar sense els 
altres, tant a nivell de programa com d’accessos, però alhora es troben tots connectats pel gran 
espai del soterrani, que més enllà de la connexió física, actua com un nexe d’unió programàtic 
per a tot el conjunt, ja que s’entén com l’espai on tots els usuaris del campus, i també els 
externs, poden relacionar-se i intercanviar coneixements.


Els accessos principals es situen al voltant dels elements històrics que es conserven en la 
parcel·la. L’arbre crea un buit en el volum de l’edifici docent, i és a través d’aquest buit, cobert 
per la copa del plataner centenari, que s’hi accedeix des de la plaça. L’accés als dos volums més 
públics  es dóna al soterrani, al que s’arriba des del centre de la plaça, a través d’un pati que 
s’obre davant de la façana principal de l’edifici existent. Des d’aquest pati, que actua com un 
vestíbul a l’aire lliure, es pot accedir tant a l’edifici existent, que guanya una planta de façana i 
trasllada l’accés a aquesta planta inferior, com a la mediateca. 


Tot i la separació en blocs, el conjunt es dota d’una continuïtat que permet llegir-lo com un únic 
projecte. 

Espacialment, en tots els blocs de nova construcció es creen espais amplis, què poden albergar 
futurs canvis d’ús. Així, la mediateca es dissenya com una gran planta oberta, només 
interrompuda pels elements conservats, i els espais dels blocs superiors es conceben com 
espais grans i flexibles, oberts a les dues façanes.

A nivell constructiu, el conjunt es pot entendre en dues parts, una base, de formigó, i una part 
superior, de fusta. 

La base consta de dues plantes, la planta soterrani i la planta baixa, que tot i ser diferents 
formalment tenen algunes característiques comunes, com el tipus d’estructura o la façana. La 
façana en aquestes plantes, què són les més públiques, és una façana vidriada, oberta a 
l’exterior, i a través de la qual s’entreveu l’estructura. L’estructura de la planta soterrani consisteix 
en una retícula de pilars de 7,5m de llum, mentre que a la planta baixa i a les superiors es 
construeix una estructura en façana per tal d’alliberar l’espai interior. L’estructura de la planta 
baixa neix dels punts de suport del soterrani i combina pilars rectes i inclinats, que connecten 
l’estructura del soterrani amb la de la planta primera que té un intereix més petit. 
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La part superior consta de tres plantes, construïdes en fusta. L’estructura es basa en pilars 
perimetrals i bigues de fusta que marquen un ritme tant en l’espai interior com en l’exterior. La 
façana, més opaca en aquestes plantes, es construeix a partir d’un mòdul, també de fusta, que 
cobreix la distància entre dos pilars. L´ús de la fusta en aquestes plantes respon a la voluntat 
d’utilitzar materials sostenibles, per la qual cosa es tria fusta d’avet per l’estrctura i de làrix per la 
façana, totes dues produïdes a Àustria.

Finalment, pel que fa a l’estratègia energètica, s’aposta per una organització única per a tot el 
conjunt. La planta soterrani acull l’espai tècnic que serveix a tota la facultat, i la seva extensió 
permet la distribució dels diferents subministres per tot el conjunt. De la mateixa manera, els 
blocs superiors capten l’energia solar, que es distribueix també a la resta de blocs. 


Des de la sostenibilitat com a objectiu més pràctic fins a la conservació i la connexió com a 
objectius més teòrics, i deixant-se portar pel joc de les formes geomètriques, Kuwiplatz pretén 
donar resposta a les noves necessitats de la comunitat educativa de Graz, posant en valor la 
memòria i aportant a la ciutat un nou espai, de trobada i de coneixement. Un espai que gira al 
voltant dels elements del passat per construir el futur. 
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