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Jingdezhen er en by i provinsen Jiangxi 
i det sentrale Kina, 55 mil sørvest for 
Shanghai. I Kina er 'Jingdezhen' synonymt 
med keramikk og porselen. Byen har 
vokst frem i takt med porselenindustrien, 
mens den hele tiden har tilpasset seg 
terrenget – daler, elver, åser og fjell. 

De tidlige bosetningene utviklet seg 
rundt ovner og verksteder. Gatemønsteret 
er generert av naturen og porselensindu
strien. De små smugene fører til Chang
elven, der porselensvarer ble fraktet 
videre ut i verden. Hovedveiene har alltid 
gått langs denne elven, som knytter 
produksjon og handel sammen.

IMPERIAL KILN MUSEUM
Jingdezhen, Kina, 2020

STUD IO  ZHUPE I

Teks t :  A rk i tek ten . 
Fo to :  sch ran image ,  Tian  Fang fang  

og  Zhang Q inquan ,  
u t l ån t  av  S tud io  ZhuPe i

Jingdezhen er kjent som verdens porselenshovedstad. Her har det 
vært keramikk produksjon i mer enn 1700 år .  Under Ming og Qing
dynast iene eksporterte byen enorme mengder porselen t i l  Europa. 
Museet l igger midt i  det histor iske området , ved ovnsruinene. Sl ike 
ruiner omgir mange gamle porselens  fabr ikker .

De ke iser l ige ov nene lå i  sen t rum av J ingdezhen ved Zhushan (Per leåsen) .  Byen har  de s tø rs te ke iser l ige porse lensverks tedene med den 
lengs te h is to r ien og det  mest  u tsøk te u t fø re lsen i  Kina .  Området  har  Kinas bes te fo rekomster  av petun tse (g l immer og fe l tspa t  egnet  fo r 

keramikkproduks jon ) .  Mer  enn 3000 porse lensskat ter  er  res taurer t  f ra  f ragmenter  funnet  her

Utforming 
På et forholdsvis lite område på østsiden  
av ovnsruinene er museet organisert i 
tråd med Jingdezhens gategitter, nord
sør. Med inngang, vannspeil og broen 
mot vest åpner ruinene seg og ønsker 
besøkende fra Imperial Kiln Relic Park 
velkommen. Man kan vandre gjennom 
skogen, under den grønne baldakinen, 
over broen og inn i museets foajé.

Museet består av mer enn et halvt 
dusin mursteinhvelv, basert på ovnenes 
tradisjonelle form, og med ulik størrelse, 
krumning og lengde. De er nennsomt 
plassert og nøye integrert med ruinene.

Museets særegne rette og buede struk
turer er ført ned under gatenivå. Dette er 
ikke kun en tilpasning til den kompliserte 
situasjonen, men også for å gi en intim 
skala i de indre rommene. Dette skaper 
også en serie offentlig tilgjengelige rom 
på gateplan. Enda viktigere, det medførte 
at vi kunne utforme en rekke mer intime 
åpne hvelv og gårdsrom i museet. 

De fleste publikumsområdene er 
overdekket, skyggefulle og beskyttet mot 
nedbør (det er varmt og mye regn i Jing
dezhen om sommeren). En av de åpne 
plassene, med hvelv i begge ender, viser 
tydelig spor etter historiske byggverk.
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Når man går over broen, inn i foajeen  
og til venstre, passerer man en serie 
buede utstillingsarealer, noen lukket, noen 
åpne mot himmelen. En slak trapp flyter 
ned under bakken til fem nedsenkede 
gårdsplasser. Møtet mellom porselen, rui
ner og gårdsplasser skaper mangfoldige 
og mange tydige opplevelser. 

Når man svinger til høyre ved foajeen, 
forbi bokhandel, kafé og tesal, når man 
en semiutendørs plass med en pittoresk 
scene: I dagslys reflekterer buene van
nets bølger, mens lave åpninger frister 
folk til å sette seg ned for å betrakte den 
lange siluetten av ovnruinene. Som en ny 
overraskelse får man øye på Longzhu
paviljongen mens man passerer gjennom 
de loddrette slissene på vei til aulaen, før 
man igjen kommer inn i foajeen.

De fem nedsenkede gårdsplassene 
med varierende størrelse har ulike 
temaer: gull, tre, vann, ild og jord. Disse 
hen spiller ikke bare på gammel kine
sisk tenkning om jorden, men også på 
forskjellige teknikker innen porselens
produksjon.
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Den samlede opplevelsen av museet 
handler om å gjenfinne røttene til Jing
dezhen, opplevelsen av historiens gang 
blant ovner, porselen og mennesker.

Struktur og materialer
Vi var fascinert av de eldgamle ovnenes 
tektonikk og materialer. Fra gammelt av 
bygde man mursteinovnene uten stillas; 
Tynne, lette ovner med maksimalt inn
vendig volum og minimal material bruk.

Den grunnleggende strukturen i museet 
er hvelvet, som består av betong mellom 
to murvanger. 

Gjenbruk av murstein var viktig; ovnene 
må rives hvert annet eller tredje år, når 
de ikke lenger har tilstrekkelig termisk 
kapasitet. Hele byen er dekket av resirku
lert murstein som lagrer varme og er en 
vesentlig del av byens livsnerve. Tidligere 

Byggherre:  Jingdezhen Municipal Bureau of 
Culture Radio Television Press 
Publication and Tourism, Jingdezhen 
Ceramic Culture Tourism Group 

Arkitekt: Studio Zhu-Pei 
i samarbeid med Architectural 
Design and Research Institute of 
Tsinghua University

Areal:  10 370 kvm
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tok barna en varm murstein fra ovnen 
og plasserte i skolesekken for å holde 
varmen vinterstid.

Museet er i hovedsak bygget med resir
kulert ovnsstein blandet med ny teglstein 
som gjenspeiler lokal bygge skikk. Denne 
sammenflettingen av  historiske epoker 
vekker interesse,  skaper nye spørsmål 
og gir nye svar. Fortiden nytolkes ved å 
gjengi historien med en ny bevissthet og 
modenhet – en slags moderne arkeologi.

Besøkende får en 360graders sanse
opplevelse gjennom gjentatt kontakt 
med eksteriør og interiør som stimule
rer berøring, lukt, hørsel og syn – en 
 oppdagelsesferd i fortid, nåtid og natur.

Naturlig lys
Selv lyset vekker aktive og håndgripelige 
minner og er beviset på hvordan eldgamle 
teknikker kan tolkes på nytt med en 
moderne tilnærming.
Det indre, naturlige lyset kommer både 
fra skylights og fra nedsenkede gårds
plasser, inspirert av røykhull i den gamle 
mursteinsovnen. En rekke skylights med 
sylinderform er fordelt på den øverste 
delen av buen for å gi naturlig lys på 
dagtid og kunstig lys om natten.

 Kilde: 
Arkitekten – www.studiozhupei.com  

og v2com


