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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono historię jednego projektu. Jest nim Mercedes-Benz Museum Stutt-
gart autorstwa UN STUDIO. Prowadzona refleksja dotyczy relacji człowieka i rzeczy, które 
jako eksponaty muzealne stają się nie tylko świadkami historii, kultury i cywilizacji, lecz także 
– budząc emocje i pożądanie – tworzą podstawy do innej niż tylko kulturowej i edukacyjnej 
roli współczesnych muzeów. Wprzęgnięte w komercyjny system promocji towarów codzien-
nego użytku (jakimi są z pewnością samochody) stają się po części megamarketem i znakiem 
użytecznym w reklamie.
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A b s t r a c t

This paper presents the story of one project. It is the Mercedes-Benz Museum Stuttgart designed 
by UN STUDIO. The author’s reflection concerns relations between man and things which – as 
museum exhibits – become witnesses of history, culture and civilization as well as – arousing 
emotions and desires – create the basis for another role of contemporary museums which will 
differ from their cultural and educational functions. Harnessed into the commercial system of 
promoting necessities /cars in this respect/, they become a virtual megastore and a usable sign 
in advertising.
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Stuttgart to miasto, którego historia jest nierozłączna z historią motoryzacji. Kiedy z końcem XIX w. 
skonstruowano pierwsze silniki i pojazdy1, Cannstatt położone opodal Stuttgartu miasto stało się pierwszym 
centrum badawczym i produkcyjnym samochodów2. W 1903 r. fabryka przeniosła się na tereny położone 
bliżej centrum Stuttgartu w Untertürkheim. To do dziś główna siedziba i fabryka firmy, która w 2007 r. 
wróciła do nazwy Daimler AG. 

Obszar Untertürkheim położony jest bezpośrednio nad Neckarem, na przeciwnym w relacji do 
centrum miasta brzegu i na południe od Bad Cannstatt. Linia kolejowa (pierwsze połączenie w 1845 r.) 
wyraźnie wydziela tereny, która stanowią dziś formalnie rodzaj wyspy pomiędzy rzeką, koleją i drogami 
szybkiego ruchu. Oprócz funkcji przemysłowej z Daimler AG na czele znajdują się tu tereny rekreacji 
i sportu o zróżnicowanej funkcji (ze stadionem Mercedes-Benz-Arena). Na krawędzi terenów produkcyj-
nych Daimler AG przebiega droga szybkiego ruchu (B 14) stanowiąca główny wjazd do miasta od strony 
północno-wschodniej. Zespół ten, w którym ulokowana jest centrala firmy, określany jest jako Mercedes-
Benz Welt i zatrudnia prawie 18 tysięcy pracowników. Po drugiej stronie drogi B14, w sąsiedztwie terenów 
sportowych, wzniesiono budynek Mercedes-Benz Center Stuttgart3, którego kulminację stanowi Mercedes-
Benz Museum.

Rola centrum została określona jako daleko wybiegająca poza funkcję zwykłego salonu samocho-
dowego: ,,We wszystkich centrach Mercedes-Benz główny nacisk kładziemy nie na klasyczne negocjacje 
cenowe, ale w sposób oczywisty na komunikację. Celem jest informowanie, wzbudzenie fascynacji i entu-
zjazmu”4. Jednak sposób realizacji tych celów wydaje się dość prosty i standardowy: ,,Jest tu dostępnych 
ponad 3000 produktów związanych z marką Mercedesa (...). Można tu znaleźć interesującą literaturę, wy-
sokiej jakości miniatury, starannie wyselekcjonowaną odzież i użyteczne przedmioty codziennego użytku, 
a również luksusowe zegarki, elementy wystroju wnętrz i małe prezenty (...)”5. W centrum przewidziano 
także miejsce na tzw. brand gallery – przestrzeń wystawową przeznaczoną na wystawy czasowe związane 
z promocją firmy.

Lektura broszury dotyczącej szczegółów programowych centrów6 Mercedes-Benz upewnia nas 
w przekonaniu, że chodzi o szerszy, komercyjno-reklamowy program. Pierwsze centra powstają w Berlinie 
i Monachium, kolejne Paryżu, Stuttgarcie, Kolonii, Mediolanie i Londynie. 

Centrum w Stuttgarcie jest oczywiście szczególne, bo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
głównej siedziby firmy; dlatego też zdecydowano się tutaj na budowę muzeum. Pomyślane jako nowa wi-
zytówka Daimler AG stało się również nowym akcentem w przestrzeni tej części miasta.   

1 W 1878 roku Carl Benz buduje dwusuwowy silnik spalinowy, w 1883 r. zakłada spółkę Benz&Cie. Rheinische 
Gasmotorenfabrik Mannheim, a w 1885 r. buduje pierwszy autombil – trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym. 
Z kolei w 1882 r. Gottlieb Daimler zakłada warsztat w Cannstatt i rozpoczyna pracę nad małym silnikiem benzynowym, 
w 1885 r. konstruuje motycykl, a w 1887 r. zakłada w Cannstatt fabrykę produkującą silniki spalinowe i pojazdy 
mechaniczne (od 1890 – spółka Daimler-Motoren-Gesselschaft).
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o roli Emila Jellinka, austriackiego przedsiębiorcy, który był od początku wielkim 
entuzjastą samochodu – w 1897 r. zamówił u Daimlera pierwszy samochód, a potem jako uczestnik wyścigów korzystał 
z produkcji Daimlera, z czasem przyczyniając się do reklamy marki (Mercedes to hiszpańskie imię oznaczające 
łaskę, które nosiła jego córka, a które służyło początkowo jako jego wyścigowy pseudonim) i rozwoju firmy. Firmy 
Daimlera i Benza połączyły się dopiero w 1926 roku, by stworzyć Daimler-Benz AG.

2 Bad Cannstatt jest dzielnicą Stuttgartu od 1905 r.
3 Jego autorem jest Christoph Kohlbecker z Gaggenau, a obiekt oddano do użytku w maju 2006 r. razem z obiektem 

muzeum.
4 World Car Fans – Mercedes Benz Center Stuttgart (http://www.worldcarfans.com/10604287199/mercedes-benz-

center-stuttgart, odczyt: 21.02.2011).
5 Ibidem.
6 World Car Fans – Mercedes Benz New Standards in showroom architecture (http://www.worldcarfans.

com/104071410452/mercedes-benz-centers-set-new-standards-in-showroom-architecture, odczyt: 21.02.2011).
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Mercedes-Benz Museum Stuttgart powstało w wyjątkowym miejscu, ale też w wyjątkowych uwarunko-
waniach. Jego otwarcie uświetniło 120 lecie historii rozwoju motoryzacji; niezwykły jest także sam obiekt.

To nie pierwsze muzeum Mercedesa. Kolekcja produkowanych przedmiotów przekształciła się 
w pierwsze muzeum w 1936 r.; była ona rekonstruowana w 1961 r., a w 1986 r. urządzono wystawę 100-le-
cie samochodu. 

Budynek muzeum wznosi się na platformie, która stanowi przedłużenie Mercedes-Benz Center jako 
element punktowy, a obła kompozycja splecionych pasów szkła i żelbetu tworzy organiczną, zagadkową 
formę. Wysokość budynku wynosi 47,5 m (z atrium wysokim na 42 m), ma 9 zasadniczych poziomów i na 
powierzchni wystawowej 16 500 m2 prezentuje 160 pojazdów. 

Oprócz głównej, muzealnej funkcji budynek posiada całą gamę funkcji uzupełniających, charakte-
rystycznych dla współczesnego muzeum – od kawiarni i restauracji począwszy, poprzez przestrzenie dla 
wystaw czasowych, sale konferencyjne i różnego typu przestrzenie handlowe (powiązane funkcjonalnie 
z Mercedes-Benz Center).

Rzut budynku odnosi się do wyglądu logo marki Mercedes – wpisanej w okrąg trzyramiennej 
gwiazdy symbolizującej ziemię, morze i powietrze oraz trójlistnej koniczyny. Nawiązujący do trójpodziału 
rysunek rzutu jest jednak przekształcony, a jego organiczna forma opiera się na okręgach i urozmaiconych 
krzywiznach. Jednak główna idea budynku wyrasta z jego trójwymiarowej formy, a nie z rzutu – dwie 
spiralnie przeplatające się formy betonowe, uzupełnione pasami szkła, wznoszą się ku górze, tworząc wo-
kół wewnętrznej wertykalnej przestrzeni głównego hallu ścieżki ruchu. Tu kolejne, choć mające jedynie 
sens formalny, odwołanie do podwójnej spirali DNA. I tak osią budynku jest wewnętrzny, wertykalny hall 
otwarty na wszystkie poziomy muzeum. Stąd windami dostajemy się na najwyższy poziom, skąd zaczyna-
my zwiedzanie. Ekspozycja jest skomponowana wokół splatających się i wzajemnie połączonych ścieżek, 
po których komfortowo poruszamy się w dół, wybierając drogę zwiedzania. Uzupełniają je obszerne anek-
sy sal wystawowych o rozpiętości konstrukcyjnej do 33 m. Jedna z tych dróg opowiada historię samochodu 
(7 legend), a druga prezentuje same samochody (5 kolekcji). 

Ta niezwykła forma jest rzeczywiście zbudowana jak rzeźba – tak jakby nie uwzględniała podstawowego 
dla architektury podziału na płaszczyzny poruszania się, przekrycia i ściany. ,,Linia, za którą podążasz przez 
labirynt jest ścianą, a potem sufitem, a potem podłogą: Muzeum »próbuje zawrzeć statykę w ruchu« mówi jeden 
z niemieckich krytyków, »tak jakby chciało udowodnić, że architektura jest jeszcze wciąż żywa«”7.

Z punktu widzenia konstrukcji projekt stanowił spore wyzwanie dla projektantów. A jednak to wła-
śnie konstrukcyjna klarowność sprawiła, że budynek ma tak silne, formalne oddziaływanie. Pochyłe, żelbe-
towe wstęgi stanowią obok podwojonych ścian atrium, główny element konstrukcyjny. Zarówno elementy 
konstrukcyjne, jak i wypełniające (pasy doświetlające przeszkleń i słupków mocujących) są w pełni prze-
strzenne i niepowtarzalne; budowanie krzywizn – zarówno wirtualnych w czasie projektowania, jak i ich 
wykonanie – świadczy o wyjątkowej wirtuozerii projektantów i wykonawców. W rzutach widzimy ele-
gancki podział na przestrzenie funkcjonalne i ukryte pomiędzy podwójnymi ścianami hallu, obsługujące, 
kryjące klatki schodowe, dodatkowe piony windowe, pomieszczenie sanitarne, pomocnicze i techniczne. 

Użycie pochyłych płaszczyzn było celową decyzją autorów. Piszą oni: ,,Zastąpienie modernistycz-
nego sześcianu przez bardziej dynamiczną konstelację pochyłych płaszczyzn, aplikacja nie-prostych linii 
i planów była obecna w naszej pracy od początku. (…) Dla każdego architekta pochyła linia oznacza coś 
innego. Dla nas pochyłość to środek do stymulowania mobilności, sens kierunku i komunikacja pomiędzy 
ludźmi w budynku. Użycie kątów w ścianach, podłodze i suficie ogniskuje spojrzenie; powtarzanie tych 
elementów paradoksalnie owocuje w środowisku tym, że odbiera się go jako spokojne. Jako taka kondycja 
pochyłości jest idealna dla muzeum, ponieważ tworzy przestrzenie o minimum rozproszenia” 8.

7 R. Moore The Benz (http://www.specifier.com.au/pastissues/9592/The-Benz.html, odczyt: 05.10.2010).
8 B. van Berkel, C. Bos (http://www.e-architect.co.uk/stuttgart/mercedes_museum_stuttgart.htm, odczyt: 05.10.2010).
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Uważają także, że tak dynamiczna forma podkreśla ruch zwiedzającego i paradoksalnie zatrzymuje 
w miejscu eksponaty, których przecież istotą jest ruch: ,,Mobilność zwiedzającego jest wzmocniona po-
przez pochyłe płaszczyzny. Chronologiczna historia samochodu rozwija się po spiralnej trajektorii, któ-
ra jest zbalansowana przez poziome płaszczyzny, dające wytchnienie. Opowiadając historię samochodu 
w taki przestrzenny sposób, zamiast po prostu wieszać czy umieszczać przedmioty jeden obok drugiego, to 
opowiadać historię »automobilności«”9.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że autorzy świadomie i odmiennie niż w tradycyjnych muzeach 
kształtują relację pomiędzy zwiedzającym, eksponatem, całością ekspozycji oraz światem zewnętrznym. 
Ekspozycja nie jest oderwana od bezpośredniego kontekstu. Wręcz przeciwnie. Muzeum ma formę wieży 
i daje ciekawe spojrzenia na otoczenie – zarówno na tereny fabryczne, arterie komunikacyjne czy obsza-
ry rekreacyjne wokół obiektu, jak i na dalsze panoramy miasta (,,Chcemy uzyskać intensywne wizualne 
doświadczenie poprzez zdefiniowanie relacji pomiędzy przedmiotem i przestrzenią, w której się znajduje, 
do innych obiektów w sąsiedztwie i do świata zewnętrznego. W MBM możesz spojrzeć poza samochody 
i zobaczyć ulicę na zewnątrz, a za nimi winnice na pofałdowanych wzgórzach przedmieścia Stuttgartu”)10. 
A jednocześnie ekspozycja nie jest zaaranżowana liniowo. Wzajemne przenikanie się dwóch ścieżek spra-
wia wrażenie sieci-labiryntu, z której wybieramy tylko niektóre możliwe drogi. To dodatkowa intryga 
i fabuła jakie oferuje budynek. Autorzy komentują tę aranżację: ,,W każdym punkcie trudno jest stwierdzić, 
gdzie dokładnie jesteś. Możesz być w dobrej przestrzeni w niewłaściwym miejscu lub w dobrym miejscu 
w niewłaściwej przestrzeni. Cały czas budynek rozwija się, zaskakuje. Ale nie możesz zgubić drogi”11. 
Dramaturgia tej aranżacji tworzona jest także poprzez kształtowanie dystansu do poszczególnych ekspo-
natów: ,,Oglądanie ekspozycji w kształcie liścia z różnych wysokości generuje panoramiczne spojrzenia. 
Nie jesteśmy zainteresowani tylko tym, aby zwiedzający zatrzymał się na każdym obiekcie, ale chodzi nam 
także o kwestię percepcji poszczególnego obiektu w relacji do wystawy jako całości”12.

Spacer po muzeum potwierdza jego atrakcyjność i niezwykłe walory przestrzenne. Fascynujące 
sekwencje białych wijących się form, które otaczają zwiedzającego tworzą milczącą przestrzeń nierealnego 
świata, które w niezwykły sposób harmonizują ekspozycję pełną błyszczących eksponatów i elementów 
aranżacji ze spektaklem zewnętrznych panoram i wewnętrzną, posępną przestrzenią głównego hallu.

Autorzy projektu Ben van Berkel i Caroline Bos (UN Studio)13 znani są nie tylko z działalności 
projektowej. Zajmują się także pisaniem o architekturze, a ich twórczość oznacza zawsze świadome zako-
rzenienie w przyjętej filozofii działania. Dzieło architektury jest w tym zrozumieniu odpowiedzią twórców 
na współczesne wyzwania naszej cywilizacji. Nie odcinają się jednak od tradycji, a w przypadku Mercedes-
Benz Museum Stuttgart przyznają do kilku inspiracji.

Pierwsza z nich to oczywiście Nowojorskie Guggenheim Museum, autorstwa F. L. Wrighta. Rampa 
organizująca ekspozycję wokół centralnego atrium jest tu dość wyraźnym zapożyczeniem, choć spirale 
Stuttgrackiego muzeum proponują przestrzeń dużo bardziej skomplikowaną i mniej związaną z przestrze-
nią głównego, wewnętrznego hallu. Organiczne linie stosowane przez UN Studio wydają się proponować 

  9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ben van Berkel, Caroline Bos utworzyli UN STUDIO (United Network) w 1988 r. w Amsterdamie. Spośród ich 

realizacji należy wymienić obok Mercedes-Benz Museum Stuttgart: Mobius House (Het Gooi, Holandia, 1993– 
–1998), Erasmus Bridge (Rotterdam, 1990–1996), Music Theatre (Graz, 1998–2008), Star Place Music Theatre 
(Kaohsiung, Taiwan, 2006–2008/), Burnham Pavilion (Millenium Park, Chicago, 2009), a spośród publikacji: Ben 
van Berkel architect (1992), Delinquent visionaries (1990), Mobile forces (1994), Move (1999), Unfold (2003), 
Design models (2006).
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inny język formalny, lecz tu także można mówić o inspiracji Guggenheim Museum, które pomimo większej 
dyscypliny geometrycznej rzutu czy elewacji również ukazuje przestrzeń prowadzoną krzywiznami wstęg 
balustrad bądź kształtem świetlika.

Kolejną inspiracją jest Neue Nationalgalerie Berlin Miesa van der Rohe. Odniesienie to dotyczy 
jednoprzestrzennych, pozbawionych pośredniej konstrukcji, sal ekspozycyjnych muzeum. Jednak nie za-
stosowano tu tak dużych rozpiętości, jak w muzeum Berlińskim (64,8 m).

Trzecim odwołaniem, wydaje się najmniej zrozumiałym, jest Paryskie Centre Pompidou; autorzy 
piszą: ,,Centrum Pompidou zrewolucjonizowało architekturę tworząc zabawę infrastrukturą techniczną 
budynku. Mercedes-Benz Museum także podnosi instalacje do statusu architektury, ale nie poprzez ich 
eksponowanie, lecz włączając je w obejmującą wszystko filozofię projektowania”14. 

Warto spojrzeć na Mercedes-Benz Museum Stuttgart w szerszym kontekście miasta i innych jego 
przestrzeni ekspozycyjnych i wystawowych. W mieście zbudowano wiele udanych obiektów o wyjątko-
wych rozwiązaniach programowych i przestrzennych, które nie tylko są dobrą odpowiedzią na uwarun-
kowania kontekstualne, ale także stanowią świetne przykłady tworzenia nowej wartości urbanistycznej 
w środowisku istniejącego miasta.

Do najbardziej znanych należy z pewnością rozbudowa Galerii Narodowej (Neue Staatsgalerie Stut-
tgart), zaprojektowana przez James Stirling, Michael Wilford & Associates w wyniku zamkniętego kon-
kursu i otwarta w 1984 r. Budynek powszechnie zakwalifikowany do nurtu postmodernizmu stworzył nie-
zwykłą interpretację kontekstu. Położony na stoku, tworzy formę rozległego kwartału (wraz z istniejącymi 
zabudowaniami i szkołą muzyczną), przez środek przechodzi publiczny ciąg pieszy, którego sercem jest 
cylindryczna forma placu dostępna tylko z muzeum. To muzeum-miasto tarasami otwiera się na panoramę 
miasta i z pewnością stanowi jeden z tych przykładów przestrzeni muzealnej, której wartość architektury 
i zalety przestrzeni urbanistycznej skutecznie konkurują z walorami prezentowanych w niej zbiorów.

Ważną, nową przestrzenią muzealną w Stuttgarcie, jest otwarte w 2005 r. Kunstmuseum Stuttgart, 
zaprojektowane przez Hasche & Jehle Architektur. Budynek jest uzupełnieniem jednego z najważniejszych 
wnętrz urbanistycznych miasta – przestrzeni parkowej Schlossplatz, w bezpośrednim sąsiedztwie Altes 
Shloss, Neues Shloss i Königsbau. Muzeum zbudowano na tunelach tranzytowej ulicy Planie, a część 
ekspozycji jest podziemna i zlokalizowana w starych, nieużywanych tunelach drogowych.  Kształt mu-
zeum to szklana kostka uniesiona nieco ponad przestrzeń publiczną, ulokowaną w tym miejscu na dwóch 
poziomach z rozbudowaną sekwencją schodów. Szklana elewacja odbija w ciągu dnia kadry sąsiedztwa, 
a w nocy znika, oświetlona od środka i eksponuje wewnętrzną kamienną ścianę sal ekspozycyjnych. 

Innym ważnym zespołem ekspozycyjnym są nowe tereny targowe – Neue Messe Stuttgart 
(100 000 m2 pow. Wystawowej). Zbudowane poza miastem, w pobliżu lotniska, stanowią rozległy zespół 
urbanistyczny z centrum kongresowym, 8 halami targowymi i parkingiem na 4200 samochodów. Zaprojek-
towane przez Wulf & Partner stanowią wygodne miejsce dla planowanych funkcji i proponują przyjazne 
miejsce do odpoczynku. Szczególnym znakiem w przestrzeni są tu dwa parkingi usytuowane w dwóch 
potężnych (długości ok. 350 m) przęsłach nad autostradą. 

Nie sposób nie wspomnieć tu również o Porche Museum – obiekcie o bliźniaczej funkcji – otwar-
tym w 2009 r. w dzielnicy Stuttgartu Zuffenhausen. Zuffenhausen to dzielnica, w której założona w 1931 r. 
przez F. Porsche firma zbudowała swoją fabrykę w 1938 r. Do dziś to główna siedziba firmy. Ulica miej-
ska Schwieberdinger Strasse dzieli tereny fabryczne na dwie części powiązane mostem ponad poziomem 
jezdni. Wokół Porsche Platz usytuowano wszystkie ważne budynki recepcyjne, w tym pawilon recepcyjny 
i gmach muzeum. Cały zespół jest zdecydowanie bardziej kameralny niż siedziba Mercedesa. Mocnym 
akcentem jest tu z pewnością bryła muzeum – dynamicznie uniesiona nad ziemią i rozbudowana na geo-

14 B. van Berkel, C. Bos (http://www.e-architect.co.uk/stuttgart/mercedes_museum_stuttgart.htm, odczyt: 05.10.2010). 
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metrycznych formach trójkątów. Budynek autorstwa wiedeńskiej firmy Delugan Meissl Architecten utrzy-
many jest w odcieniach bieli i eksponuje nad przestrzenią wejścia olbrzymie poziome okno otwierające 
ekspozycję w kierunku ulicy i fabryki.

Budynek MBM wpisuje się w szerszy nurt architektury służącej nie tylko funkcji muzealnej czy 
wystawienniczej, lecz też komercyjnej związanej z całościowo pojętą problematyką reklamy i zbytu prze-
mysłu samochodowego. Znane marki budują swoje pawilony recepcyjne, wystawowe i muzealne w wielu 
miastach świata; firmują je znani architekci i ich dobra architektura.

Należy tu wspomnieć choćby o pawilonie recepcyjnym BMW w Monachium (BMW Welt Munich) 
zaprojektowanym przez Coop Himmelb(l)au Architekten (2004) czy też o drezdeńskiej fabryce Wolksva-
gena – Gläserne Manufaktur, przeźroczystym budynku ze szkła, umożliwiającym obserwowanie procesu 
produkcji samochodów (Gunter Henn, 2002).

Autorzy budynku deklarują potrzebę ustalenia nowych relacji w muzeum pomiędzy rzeczą a zwie-
dzającym: ,,Obiekty produkowane przez kulturę zasługują na więcej uwagi. Chcemy postawić sztukę – wy-
soką i niską – z powrotem na piedestale. Naszą ambicją jest, aby obiekt w muzeum wyglądał właśnie tak 
dobrze jak towar w największych sklepach świata, aby fascynował i wywoływał tyle samo podziwu i tęsk-
noty”15. Stanowi to dość przewrotną – a może raczej bardzo realną – konstatację relacji człowie–rzecz. 

Tradycyjnie pojęte muzeum określane jest jako miejsce gromadzenia, ochrony i badania takich rze-
czy, obiektów, które mają wartość artystyczną bądź historyczną. Źródłosłów grecki (mouseio) i łaciński 
(musaeum) wiąże to miejsce ze sztuką, ale wartość historyczna jest równie ważna, ponieważ muzea mają 
za zadanie utrwalić istotne wartości kultury i cywilizacji. Stąd wyjątkowość eksponatów w muzeach, stąd 
i piedestał i gablota i szczególna ochrona obiektu.

Jednak nie takie odwołanie proponują autorzy MBM. Oni odnoszą się do produktu w hipermarkecie. 
Stwierdzają wyraźnie, że żyjemy w świecie konsumpcji, a nie uniwersalnej, czy choćby ogólnej refleksji 
dotyczącej historii lub aksjologii naszej cywilizacji. Oznacza to, że ich muzeum ma służyć raczej rozbudze-
niu pożądania rzeczy niż wspomnianej już refleksji natury ogólnej. Jest to w pełni zbieżne z przedstawioną 
na początku generalną filozofią marketingową firmy.

Jest więc to muzeum rodzajem nośnika reklamy (billboard) czy może po prostu megamarketem?16

Na pewno nie jest billboardem17. Choć stanowi niewątpliwą dominantę w okalającej przestrzeni, to 
jednak operuje formalnym językiem kształtu i przyjętej estetyki architektury i nie odwołuje się do konwen-
cjonalnych obrazów i znaków, jakimi posługuje się reklama.

Czy jest megamarketem? Z formalnego punktu widzenie nie trzeba nawet udowadniać twierdzącej 
odpowiedzi. Jest przecież częścią Mercedes-Benz Center Stuttgart, które służy promocji i sprzedaży samo-
chodów. Przyjęta przez inwestora i autorów filozofia dotycząca programu i formy obiektu także to potwier-
dza. Oprócz racjonalnego przekazu dotyczącego historycznych faktów mamy spektakl, który przenosi nas 
w świat form, kolorów, ruchu i obecności pięknych rzeczy, który wyzwala emocje, opanowuje wyobraźnię 
i marzenia. 

W dynamicznej rzeczywistości przestrzeni publicznych współczesnych miast obserwujemy ewo-
lucję funkcji obiektów dotychczas osobnych, służących handlowi, edukacji czy rekreacji. Wydaje się, że 
obiekty zmieniają swoją funkcjonalną zawartość i mieszają możliwości, jakie oferują w ramach naszego 
czasu – nie tylko stricte wolnego, ale także poświęconego pracy, załatwianiu koniecznych spraw, dbaniu 
o wychowanie, edukację, zdrowie. Muzeum staje się trochę szkołą, a trochę marketem; sklep proponu-

15 Ibidem.
16 Megamarket – sklep specjalistyczny o dużej powierzchni.
17 Warto tu przytoczyć wspomniany już przykład usytuowanych nad autostradą parkingów Neue Messe Stuttgart. 

Wyłączne prawo do umieszczania na nich reklamy wykupiła firma Bosch za 20 mln euro.
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je ekspozycje muzealne i zajęcia przedszkolne, obowiązki pracy przenoszą się na czas wolny spędzony 
w szkole przetrwania.

Miejskiej przestrzeni towarzyszy też, z coraz większą siłą, świat reklamy, który znudzony dosłowno-
ścią konwencjonalnych obrazów i przekazu słownego sięga po opowieść i spektakl. Coraz więcej zdarzeń 
w przestrzeni miasta ma bezpośredni cel reklamowy (nie tylko związany ze sponsoringiem), a sugestywne 
opowiadanie swojej historii uznane jest dziś za najskuteczniejsze marketingowe zajęcie18.

Mercedes-Benz Museum Stuttgart wpisuje się po mistrzowsku w spektakl współczesnej miejskiej 
przestrzeni. Autorzy potrafią także opowiadać o swoim budynku. Piszą o relacjach formy i symboliki, 
tworzą atmosferę wielowątkowych związków formy i zawartości, które pozornie głęboko odzwierciedlają 
współczesne relacje człowieka w przestrzeni miasta i przedmiotów. I dajemy się uwieść tej opowieści, bo 
towarzyszy naprawdę dobrej, konsekwentnie budowanej architekturze.

18 Por. M. Karnowski, Eryk Mistewicz, Anatomia władzy, Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2010.

Stuttgart is a city whose history is bound with the history of motorization. When the first engines and 
vehicles1 were constructed at the end of the 19th century, Cannstatt near Stuttgart became the first research 
and production centre in this field of technology2. In 1903, the factory moved to Untertürkheim situated 
closer to the centre of Stuttgart. Today, it is the company’s main seat and factory which was renamed 
Daimler AG in 2007.

The area of Untertürkheim is located directly upon the Neckar River on its opposite bank in relation 
to the city centre and south of Bad Cannstatt. A railway (the first connection in 1845) clearly separates areas 
which formally make a kind of an island between the river, the railway and the expressways. Apart from the 
industrial function with Daimler AG at the lead, there are some multipurpose recreational and sports areas 
(including the Mercedes-Benz-Arena stadium).

An expressway (B14), making the main entrance to the city from the northeast, extends on the edge 
of the Daimler AG manufacturing grounds. This complex, including the company head office, defined as 
Mercedes-Benz Welt, employs nearly 18 000 people. On the other side of the B14 expressway, in the vicin-
ity of the sports grounds, the building of the Mercedes-Benz Center Stuttgart3 was raised. Its culmination 
is the Mercedes-Benz Museum.

1 In 1878, Carl Benz builds a two-stroke internal-combustion engine; in 1883 he founds the company Benz & Cie. 
Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim; in 1885 he constructs his first automobile – a three-wheel vehicle with an 
internal-combustion engine.
In 1882, Gottlieb Daimler opens a garage in Cannstatt and begins working on a small gasoline engine; in 1885 he 
constructs a motorcycle; in 1887 he founds a factory producing internal-combustion engines and mechanical vehicles 
in Cannstatt (Daimler-Motoren-Gesselschaft company since 1890).
We must also mention the role of Emil Jellinek, an Austrian entrepreneur, a big enthusiast of cars from the very 
beginning – in 1897 he orders his first car at Daimler, then he uses Daimler’s products as a participant in races and 
contributes to the popularity of this brand (Mercedes is a Spanish name meaning mercy, borne by his daughter, which 
served as his racing nickname at first) and the development of the company.
In 1926, Daimler and Benz merge to create Daimler-Benz AG.

2 Bad Cannstatt has been a district of Stuttgart since 1905.
3 Its author is Prof. Christoph Kohlbecker from Gaggenau. The object was implemented in May 2006 together with the 

museum object.
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The role of the museum was defined as going far beyond the function of a traditional showroom: 
“In all Mercedes-Benz Centers the main focus is not on classic sales negotiations, but very obviously on 
communication. The aim is to inform, fascinate and enthuse”4. However, the manner of realizing these 
objectives seems quite simple and standard: ,,More than 3000 products bearing the Mercedes star are 
available here, on a sales area totalling 697 square metres. Interesting literature and high-quality miniatures, 
carefully selected clothing items and useful day-to-day objects are to be found, as well as luxury watches, 
decorative home furnishings or small gifts (…)”5. The center has room for a brand gallery – a space meant 
for temporary exhibitions related to the promotion of the company.

Reading a brochure concerning the details of the Mercedes-Benz centers6 reassures us that we are 
dealing a broader, commercial and advertising programme. The first centers came into being in Berlin and 
Munich, then in Paris, Stuttgart, Cologne, Milan and London.

Obviously, the center in Stuttgart is special because it is located in the direct neighbourhood of the 
main seat of the company; that is why the museum was built here. Designed as a new landmark of Daimler 
AG, the museum became a new accent in the space of this part of the city, too.

So, the Mercedes-Benz Museum Stuttgart came into existence in a very special place and under 
special circumstances. Its opening added splendour to the 120th year in the history of the development of 
motorization; the object itself is unusual as well.

It is not the first Mercedes museum. A collection of manufactured objects turned into the first museum 
in 1936; it was reconstructed in 1961; the exhibition 100 Years of the Car opened in 1986.

The museum building rises on a platform which makes an extension of the Mercedes-Benz Center 
as a punctual element, whereas its oval composition of interwoven belts of glass and reinforced concrete 
makes an organic, mysterious form. The building is 47,5 m tall (with a 42-metre-tall atrium), has nine main 
levels and presents 160 vehicles on the exhibition area of 16 500 m2.

Besides its leading role, the building includes a whole gamut of complementary functions 
characteristic of contemporary museums – starting from a café and a restaurant, through spaces for temporal 
exhibitions and conference rooms, to various types of commercial spaces (functionally connected with the 
Mercedes-Benz Center).

The projection of this building refers to the Mercedes logo – a three-pointed star, symbolizing the 
earth, the sea and the air, inscribed into a circle and a three-leaf clover. However, the outline of its projection, 
referring to triple division, is transformed, while its organic form is based on circles and diverse curves.

However, the main idea of the building originates from its three-dimensional form, not from its 
projection – two spirally interweaving concrete forms, complemented with glass belts, rise and create 
movement paths around the internal vertical space of the main hall. This is another, purely formal reference 
to the double DNA spiral. Thus, the axis of the building is its internal vertical hall open to all the museum 
levels. Lifts take us from here onto the highest level – now we can begin our visit. The exposition is composed 
around the intermingling and interrelated paths which comfortably lead us downstairs where we can choose 
a route. They are complemented with the spacious annexes of the exhibition rooms (constructional span up 
to 33 m). One of these routes tells the story of the car (seven legends), whereas the other presents the cars 
themselves (five collections).

4 World Car Fans – Mercedes Benz Center Stuttgart (http://www.worldcarfans.com/10604287199/mercedes-benz-
center-stuttgart February,  21.02.2011).

5 Ibid.
6 World Car Fans – Mercedes Benz New Standards in showroom architecture (http://www.worldcarfans.

com/104071410452/mercedes-benz-centers-set-new-standards-in-showroom-architecture February, 21.02.2011).
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This unusual form is really built like a sculpture – as if it did not allow for the basic architectural 
division into the planes of a floor, a ceiling and a wall. “The line you follow through the labyrinth is 
a wall, and then a ceiling, and then a floor: the Museum »tries to set the static in motion« says one German 
architecture critic, »as if it wants to prove that architecture is still alive«”7.

From the constructional point of view, this project made a serious challenge for the designers. It was 
constructional clarity, however, that gave the building such a strong, formal impact.

Apart from the double atrium walls, inclined ribbons of reinforced concrete make the main 
constructional element. Both the constructional and filling (illuminating belts for glassing and fastening 
posts) elements are fully spatial and unique; building curves, virtual at designing time, and implementing 
them proves the architects and constructors’ genuine virtuosity.

In projections, we can see an elegant division into functional spaces and those hidden between the 
double hall walls, servicing, hiding staircases, additional lift risers, sanitary, auxiliary and technical rooms.

The application of sloping planes was the authors’ elaborate intention. They write, “One question that has 
generated a lot of architectural thinking for the last three decades or so, has been the replacement of the modernist 
cube by a more dynamic constellation of oblique surfaces. The application of non-straight lines and planes has 
been present in our work from the beginning. (…) To each architect the slanting line means something else. We 
have focused on the oblique as a means to stimulate mobility, the sense of direction, and the communication 
between people in buildings. The use of angles in walls, floors and ceilings gives the eye something to focus on; 
the repetition of these elements paradoxically results in environments that are experienced as tranquil. As such the 
oblique condition is ideal for the museum since it brings into being spaces that provide minimum distraction”8.

They also think that the dynamic form emphasizes a visitor’s movement and paradoxically holds 
the exhibits, whose essence is motion, still: “The mobility of the museum visitor is enforced by the oblique 
surfaces. The chronology of the car unfolds along a spiraling trajectory, which is counter-balanced by the 
horizontal platforms that provide restfulness. Telling the story of the car in this spatial manner, instead of 
simply hanging or placing objects next to each other is telling the story of automobility”9.

Let us pay attention to the fact the authors shape the relation between a visitor, an exhibit, the entire 
exposition and the outside world consciously and differently from traditional museums. The exposition 
is not remote from its direct context. Quite the contrary, the museum is formed like a tower and gives an 
interesting view of the surroundings – the factory grounds, transport arteries or recreational areas around 
the object as well as more distant panoramas of the city. “We want to achieve an intense visual experience 
by relating the work to the space it is in, to other works in its vicinity, and to the outside world. In the 
Mercedes-Benz Museum you can look past the cars and see road outside, and beyond that the vineyards 
on the rolling hills at the outskirts of Stuttgart”10. The exposition is not arranged linearly, either. The two 
intermingling paths resemble a labyrinth network where we can choose only some of the possible ways. 
It is an additional intrigue and plot offered by the building. The authors comment on this arrangement,  
“At any point, it is difficult to know where you are precisely. You can be in the right space in the wrong place, 
or you can be in the right place in the wrong space. The building keeps unfolding, keeps surprising you. But 
you cannot lose your way”11. The dramaturgy of this arrangement is also produced by shaping a distance to 
individual exhibits: “Viewing the leaf-shaped exhibition spaces from variable heights generates panoramic 
overviews. We are not just interested in helping the visitor to find a focus on each object, but also in the 
question of the perception of the individual work in relation to the exhibition as a whole”12.

7 R. Moore, The Benz (http://www.specifier.com.au/pastissues/9592/The-Benz.html, October 5, 2010).
8 B. van Berkel, C. Bos (http://www.e-architect.co.uk/stuttgart/mercedes_museum_stuttgart.htm, October 5, 2010).
9 Ibid.

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
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A walk around the museum confirms its attractiveness and extraordinary spatial values. The 
fascinating sequences of the white rambling forms which surround a visitor create the silent space of an 
unreal world harmonize this exposition full of glittering exhibits and elements of arrangement with the 
spectacle of external panoramas and the internal, gloomy space of the main hall in an unusual manner.

The authors of the design, Ben van Berkel and Caroline Bos (UN Studio)13, are not only known for 
their designing activity. They also write about architecture – their works are always consciously ingrained 
in the adopted philosophy of action. In this comprehension, a work of architecture is its creator’s response 
to the contemporary challenges of our civilization.

However, they do not dissociate themselves from tradition – in the case of the Mercedes-Benz 
Museum Stuttgart, they own up to several inspirations.

The first of them is obviously the Guggenheim Museum in New York designed by F.L. Wright. The 
ramp which organizes the exposition around the central atrium is an evident foreignism although the spirals in 
Stuttgart propose a much more complicated space less related to the space of the main, internal hall. Organic 
lines used by UN Studio seem to suggest another formal language even though we can also talk of an inspiration 
from the Guggenheim Museum which – in spite of the stricter geometrical discipline of the projection or the 
façade – reveals a space led by curved balustrade ribbons or the shape of the skylight, too.

The second inspiration is Neue Nationalgalerie Berlin designed by Mies van der Rohe. Here, the 
reference concerns one-space expositional rooms without a direct construction. However, the spans are not 
as large as those at the museum in Berlin (64,8 m).

The third reference, which seems the least comprehensible, is the Centre Pompidou in Paris. 
The authors write, “The Centre Pompidou revolutionized architecture by making a play of the technical 
installations. The Mercedes-Benz Museum also elevates the installations to the status of architecture, not 
by exposing them but by incorporating them in an inclusive design philosophy”14.

Let us have a look at the Mercedes-Benz Museum Stuttgart in the broader context of the city and its 
other exposition and exhibition spaces. The city built a series of successful objects with unique programmatic 
and spatial solutions which make a good response to the contextual conditions as well as superb examples 
of creating a new urban value in the environment of an existing city.

One of the most important cases is the extension of the National Gallery (Neue Staatsgalerie 
Stuttgart), designed by James Stirling, Michael Wilford & Associates as a result of a closed competition, 
opened in 1984. This building, popularly classified as postmodern, created an unusual interpretation of its 
context. Situated on a slope, it makes the form of an extensive quarter (together with the existing buildings 
and a music school). A pedestrian sequence, whose heart is the cylindrical form of a square accessible from 
the museum only, crosses it in the middle. The terraces of this museum city open to Stuttgart panorama and 
certainly exemplifies a museum space where the value of architecture and urban space effectively compete 
against the values of the collection presented inside.

An important, new museum space in the city is Kunstmuseum Stuttgart, designed by Hasche & 
Jehle Architektur, opened in 2005. This building complements one of the most important urban interiors 
in the city – the park space of Schlossplatz in the vicinity of Altes Shloss, Neues Shloss and Königsbau. 
13 Ben van Berkel and Caroline Bos founded UN (United Network) STUDIO in Amsterdam in 1988. Apart from 

the Mercedes-Benz Museum Stuttgart, their implementations include: Mobius House (Het Gooi, the Netherlands, 
1993–1998), Erasmus Bridge (Rotterdam, 1990–1996), Music Theatre (Graz, 1998–2008), Star Place Music Theatre 
(Kaohsiung, Taiwan, 2006–2008), Burnham Pavilion (Millennium Park, Chicago, 2009). Their publications include: 
Ben van Berkel architect (1992), Delinquent visionaries (1990), Mobile forces (1994), Move (1999), Unfold (2003), 
Design models (2006).

14 B. van Berkel, C. Bos (http://www.e-architect.co.uk/stuttgart/mercedes_museum_stuttgart.htm, October 5, 2010).
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The museum was built on the tunnels of the transit Planie Street, while a part of the exposition is located 
underground in old, unused road tunnels. The visible shape of the museum is a glass cube slightly elevated 
above the public space located on two levels with an extended sequence of stairs. The glass façade reflects 
frames of the neighbourhood in the daytime; at night, it vanishes, illuminated from the inside, and exposes 
the internal stone wall of the exposition rooms.

Another important exposition complex is a new trade fair area – Neue Messe Stuttgart (100 000 m2 
of exhibition area). Built outside the city, close to the airport, it makes an extensive urban complex with 
a congress centre, eight covered markets and a car park for 4200 cars. Designed by Wulf & Partner, they 
make a comfortable venue for the planned functions and propose a friendly place for relaxation. Two car 
parks situated on two huge (c. 350 m long) spans above the motorway act as a special sign.

It would be impossible not to mention the Porsche Museum – an object with a twin function, opened 
in 2009 in the Zuffenhausen district in Stuttgart. The company founded in 1931 by F. Porsche built its 
factory in this district in 1938. It still acts as the main seat. The urban Schwieberdinger Strasse divides 
the factory grounds into two parts joined by a bridge over the street level. All the important reception 
buildings, including a reception pavilion and the museum edifice, are situated around Porsche Platz. The 
entire complex is of much more intimate character than the Mercedes seat. A mighty accent is the museum 
body – dynamically raised over the ground and extended on the geometrical forms of triangles. The building, 
designed by the Viennese Delugan Meissl Architecten firm in shades of white, exposes a gigantic horizontal 
window above the entrance zone which opens the exposition towards the street and the factory.

The MBM building is adjusted to a broader trend of architecture serving the museum or exhibition 
function as well as the commercial function related to the holistically understood problems of advertising 
and sale in car industry. Well-known brands build their reception, exhibition and museum pavilions in many 
cities all around the world. They are signed by famous architects with their good architecture.

We could mention the BMW reception pavilion in Munich (BMW Welt Munich) designed by Coop 
Himmelb(l)au Architekten (2004) or the Volkswagen factory in Dresden – Gläserne Manufaktur, a transparent 
building of glass which makes it possible to observe the process of producing cars (Gunter Henn, 2002).

The authors of the building declare a need to establish new relations between a thing and a visitor at 
the museum: “The objects that culture produces deserve more attention. We want to put art, high and low, 
back on its pedestal. Our museological ambition is to make the objects in the museum look just as good as the 
merchandise in the greatest shops in the world, so that they fascinate and evoke the same amount of admiration 
and longing”15. It is quite a perverse – or perhaps very real – interpretation of the man-thing relation.

The traditionally understood museum is defined as a place for collecting, protecting and researching 
things and objects which have an artistic or historical value. Its Greek (mouseion) and Latin (musaeum) 
etymology relates this place to art but its historical value is equally important because museums are 
expected to preserve significant values of culture and civilization. Hence the uniqueness of exhibits, hence 
the pedestal, the showcase and special protection.

However, the authors of the MBM propose a different reference – to a product in a mall. They clearly 
state that we are in the world of consumerism instead of a universal or at least general reflection concerning 
the history or axiology of our civilization. It means that their museum is supposed to arouse a desire for 
things rather than the abovementioned reflection of general nature. It is fully coherent with the general 
marketing philosophy of this firm presented at the beginning.

So, is this museum a kind of an advertisement carrier (a billboard) or simply a megastore?16

15 Ibid.
16 Megastore – a specialist shop on a large area.
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It is certainly not a billboard17. Even though it makes an unquestioned dominant in the surrounding 
space, it uses the formal language of a shape and the adopted esthetics of architecture without referring to 
conventional images or signs used in advertising.

Is it a megastore then? From the formal point of view, we do not even have to prove the positive answer. 
It is a part of the Mercedes-Benz Center Stuttgart which serves to promote and sell cars. The philosophy con-
cerning the programme and form of the object adopted by the investor and the authors proves this, too. Apart 
from a rational message concerning the historical facts, we watch a show which transfers us into the world of 
forms, colours and beautiful things, which arouses emotions, possesses our imagination and dreams.

In the dynamic reality of the public spaces of contemporary cities, we can observe the evolution of 
the functions of objects which used to be separate, to serve commerce, education or recreation. It seems 
that these objects change their functional contents and combine the possibilities offered within our spare 
time as well as the time we spend working, attending everyday things, taking care of education and health. 
A museum is becoming half-school, half-supermarket; a shop offers museum expositions and preschool 
classes, professional duties shift to our free time spent at survival school…

An urban space is accompanied by the world of advertising which – bored with the literalness of 
conventional images and verbal messages – refers to stories and shows. More and more events in the space 
of a city have a direct advertising objective (not only sponsoring-related), whereas suggestive storytelling 
is acknowledged as the most effective marketing activity these days18.

The Mercedes-Benz Museum Stuttgart is masterly adjusted to the spectacle of a contemporary urban 
space. The authors can talk about their building as well. They write about the relations between a form and 
its symbolism, create the atmosphere of varied relationships between a form and its content which seem to 
profoundly reflect man’s contemporary relations in the space of a city and objects. We easily fall for their 
story because it accompanies genuinely good and consistently built architecture.

Artykuł powstał w ramach wyjazdu studialnego do Stuttgartu we wrześniu 2010 roku, finansowanego ze środków Projektu.
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Il. 1. Mercedes-Benz Museum Stuttgart – bryła muzeum na platformie Mercedes-Benz Center Stuttgart, widoki 
z przestrzeni ekspozycyjnej na Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Benz Welt, ciągi komunikacji i okoliczne 
wzgórza

Ill. 1. The Mercedes-Benz Museum Stuttgart – the museum body on the platform of the Mercedes-Benz Center Stuttgart, 
views of Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Benz Welt, the transport sequences and the surrounding hills from the 
exposition space
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Il. 2. Mercedes-Benz Museum Stuttgart – hall wejściowy, hall główny, początek zwiedzania, spiralne zejście w dół, 
widok w kierunku pustki hallu głównego, przestrzeń multimedialna, sala ekspozycyjna, labirynt przejść

Ill. 2. The Mercedes-Benz Museum Stuttgart – the entrance hall, the main hall, the beginning of a visit, the spiral descent, view 
towards the emptiness of the main hall, the multimedia space, the exposition room, the labyrinth of passageways



81

Il. 3. Mercedes-Benz Museum Stuttgart – architektura pomiędzy 
przedmiotem, miastem i człowiekiem

Ill. 3. The Mercedes-Benz Museum Stuttgart – architecture between 
an object, a city and a man
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Ill. 4. Mercedes-Benz Museum Stuttgart – przestrzeń dla rzeczy: eksponatów i towarów

Ill. 4. The Mercedes-Benz Museum Stuttgart – space for things: exhibits and products




