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~ o 1 Inleiding 

• 0 1.1 Serpentine Gallery 

Serpentine Gallery is een galerie in Kensington Gardens, Hyde Park, centraal Londen, die zich richt op moderne en eigentijdse kunst. Het is 
op dat gebied een van de meest gewilde galeries. Jaarlijks komen ongeveer 750.000 bezoekers af op de architectuur, onderwijs en openba
re programma's. De entree is gratis. 

De galerie is opgericht in 1970 en gehuisvest in een klassiek theepaviljoen van 1934. De galerie ontleent zijn naam aan het nabijgelegen 
Serpentine Lake. Onder de kunstenaars die er hebben geëxposeerd bevinden zich Man Ray, Henry Moore, Andy Warhol, Bridget Riley, Al
lan McCollum en Damien Hirst. 

Bij de ingang van de galerie bevindt zich een kunstwerk van lan Hamilton Finlay en Peter Coates, opgedragen aan prinses Diana, die bij le
ven beschermvrouwe van Serpentine Gallery was. 

In 2006 verzorgde Serpentine Gallery een belangrijke tentoonstelling van eigentijdse Chinees kunst onder de titel China Power Station: Part 
One. De tentoonstelling was gehuisvest in de elektrische centrale Battersea in Zuid-Londen. Het publiek maakt zo ook kennis met het in
wendige van de centrale, die bekend oriëntatiepunt is. 

De galerie was opgericht door de Raad voor de Kunsten van Groot-Brittannië. De eerste jaren was de galerie slechts beperkt open tijdens 
de zomermaanden. In 1991 werd Julia Peyton Jones benoemd tot directeur en onder haar leiding werd de galerie vergaand gerenoveerd. In 
2006 werd Hans Ulrich Obrist benoemd tot mede-directeur, verantwoordelijk voor tentoonstellingen en programma's, en tevens directeur 
voor internationale projecten. 

Serpentine Gallery nodigt jaarlijks een internationaal gerenommeerde architect uit om een tijdelijk paviljoen op het gazon van de galerie te 
ontwerpen als een unieke uiting van de eigentijdse architectuurpraktijk. Het paviljoen huisvest een speciaal programma van filmvertoningen, 
lezingen, de BBC proms en een café. Dit vindt plaats sinds 2000. Het door Julia Peyton-Jones bedachte programma is uniek in de hele we
reld . Het project is een zeldzame kans voor architecten om een meer experimentele constructie in het Verenigd Koninkrijk te realiseren. 

Tot nu toe zijn paviljoens ontworpen door: 

2000: Zaha Hadid 

2001: Daniel Libeskind 

2002: Toyo lto 

2003: Oscar Niemeyer 

2004: MVRDV (niet uitgevoerd) 

2005: Álvaro Siza en Eduardo Souto de Moura 

2006: Rem Koolhaas 

2007: Zaha Hadid (pre-paviljoen) 
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2007: Olafur Eliasson en Cecil Balmond 

2008: Frank Gehry 

2009: Serpentine Gallery Pavilion 2009 zal door de architecten Kazuyo 
Sejima en Ryue Nishizawa, van het Japanse bureau SANAA worden ont
worpen 

,.- 0 1.2 Serpentine Gallery Pavilion 

• 0 1.2.1 2000: Zaha Hadid 

Zaha Hadid lijkt met deze constructie het concept van een tent of markt
kraam opnieuw uitgevonden te hebben. De stalen hoofddraagstructuur 
steunt een uit driehoeken opgebouwd dak, waarmee een imposante bin
nenruimte van 600 vierkante meter overspannen wordt. De vorm van ge
vouwen vlakken breidt zich uit tot op de grond. Dat levert de indruk van 
stabiliteit op en geeft tegelijkertijd variatie in de binnenruimte. 

"Briefly brilliant ... " The Guardian 

• 0 1.2.2 2001: Daniel U beskind met Arup 

Eighteen Turns was een tijdelijke constructie, die refereerde aan een ori-
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garni figuur. Eighteen Turnsis gemaakt van zuivere metalen vlakke delen, 
die als een dynamische reeks zijn samengesteld. De bekleding van alu
minium panelen reflecteert het licht en weerspiegelt het groen van het 
park en het bakstenen gebouw van Serpentine Gallery. 

• 0 1.2.3 

'Temporary structures like Eighteen Turns are great additions to our 
parks and cityscapes; they can offer us adventurous, alternative 
and even rad i cal impressions of what a new architecture might be.' 
The Guardian 

2002: Toyo lto met Arup 

Serpentine Gallery Pavilion 2002 leek een zeer gecompliceerd stochas
tisch patroon te zijn . Bij nader inzien bleek dit patroon voort te komen uit 
een kubus te zijn die expandeerde en roteerde volgens een algoritme. 

De vele driehoeken en trapezoïden die door dit systeem van snijlijnen 
gegenereerd werden, waren af wisselend van een dichte of transparante 
bekleding voorzien, waarmee een schier eindeloos herhaalde beweging 
gesuggereerd werd . 

• 0 1.2.4 2003: Oscar Niemeyer 

Serpentine Gallery Pavilion 2003 was tegelijkertijd eenvoudig en ingeni
eus gebouwd van staal, aluminium, beton en glas. De robijn-rode oprit 
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die contrasteerde met een gedeeltelijk ingegraven auditorium, biedt uit
zicht over het park. 

Binnen zijn speciaal door Niemeyer tekeningen op muren aangebracht. 
Het paviljoen beantwoordt aan Niemeyers principe dat elk project sa
mengevat moet kunnen worden in een eenvoudige 'schets' en dat, wan
neer de constructie voltooid is, de architectuur compleet is. 

• 0 1.2.5 

'lmagine Garbo or Sinatra in their prime, and performing now. With 
this week's opening of the 2003 Serpentine Gallery Pavilion, just 
such a time-warping miracle is taking place.' Evening Standard 

2005: Álvaro Siza en Eduardo Souto de Moura met 
Cecil Balmond (Arup) 

Bij het ontwerpen van het paviljoen heeft Siza gezocht naar een dialoog 
met het neo-klassieke Serpentine Gallery, waarbij een volkomen andere 
architectuur gepresenteerd werd. 

Het resultaat was een structuur die de geborgenheid van Serpentine Gal
lery weerspiegelde en landschap tussen de twee gebouwen benadrukte. 
Het paviljoen is gebaseerd op een eenvoudig rechthoekig raster, dat 
werd vervormd tot een dynamisch gewelfde vorm. De constructie be
stond uit in elkaar grijpende houten balken. Dit materiaal versterkte de 
relatie tussen het paviljoen en het oml iggende park. 

• 0 1.2.6 

'The temporary pavilion has become unmissable, a rare opportuni
ty to view the work of the finest international architects at first 
hand. This is how architecture should be exhibited and remembe
red. See it, and Siza's exquisite space wil/ stay with you'. Financial 
Times 

2006: Rem Koolhaas met Cecil Balmond (Arup) 

Het paviljoen van 2006 was een gemeenschappelijk ontwerp van Rem 
Koolhaas en constructief ontwerper Cecil Balmond. De kern van het ont
werp was een spectaculaire ovale opblaasbare kap die boven het gazon 
zweefde. Deze kap van doorschijnend materiaal kon, afhankelijk van het 
weer, verlaagd worden of opstijgen. 

De ommuurde ruimte onder de kap werd gebruikt als café en forum voor 
televisie en opnamen van publieke programma's, zoals live gesprekken 
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en filmvoorstellingen . Ook huisvestte het paviljoen werken van verschil
lende kunstenaars die deelnemen aan de 'Uncertain Statesof America' 
tentoonstelling. 

Thomas Demand ontwierp een fries voor het paviljoen. Voor het eerst 
werkte hier een beeldend kunstenaar samen met de ontwerpers. 

• 0 1.2.7 

'The 2006 Serpentine Pavilion is defined by events and activities. 
We are proposing a space that facilitates the inclusion of individu
als in communal dialogue and shared experience. ' Rem Koolhaas 

'These Pavilions have evolved with various structural typologies 
and materials, provoking a debate on architecture; this year the ex
ploration continues not only with typology and material but with 
the very definition of Pavilion.' Ceci/ Balmond 

2007: Zaha Hadid (pre-paviljoen) 

Zaha Hadid en Patrik Schumacher, partner bij Zaha Hadid Architect's 
ontwierpen een tijdelijke installatie ter gelegenheid van The Summer Par
ty van Serpentine Gallery, die wordt georganiseerd voor fondsenwerving 
en die plaatsvond op 11 juli. De installatie was gebouwd op het grasveld 
naast Serpentine Gallery waar het voor een periode van een week bleef 
staan. 

De installatie is ontworpen als een open ruimte van 5,5 meter hoog en 
bestond uit drie in een driehoek opgestelde identieke paddestoelvormige 
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constructies van doek. Elke paddestoel ontwikkelde zich uit een kleine 
basis naar een grote uitkragende diamantvorm, waarbij uitgegaan is van 
natuurlijke complexe geometrieën zoals bloemblaadjes en bladeren. De 
drie paddestoelen overlappen elkaar om vorm te geven aan het belang
rijkste conceptuele principe van de installatie: complexe symmetrie, ver
wevenheid, echter zonder contact, waardoor lucht, licht en geluid vrij 
kunnen toetreden via smalle openingen in een situatie die zowel open als 
gesloten is. Doordat de vrij staande installatie enigszins verheven staat 
op een platform, gesitueerd in een open veld en geflankeerd door een rij 
bomen, is hij overal toegankelijk . 

• 0 1.2.8 2007: Olafur Eliasson en Kjetil Thorsen 

Serpentine Gallery Pavilion 2007 is ontworpen door de IJslandse kunste
naar Olafur Eliasson en de Noorse architect Kjetil Thorsen, van het archi
tectenbureau Sn0hetta. De met hout beklede constructie lijkt op een tol 
en geeft een opvallende verticale dimensie aan het traditionele paviljoen 
zonder verdieping. De brede spiraalsgewijze toegang maakt twee volle
dige omwentelingen, zodat bezoekers stijgen van het gazon naar het 
hoogste punt, wat uitzicht biedt over Kensington Gardens en in vogel
vlucht over de ruimte onderin het paviljoen. 

Olafur Eliasson's diepgaande belangstelling voor ruimtelijke problemen 
heeft in zijn kunstwerken geleid tot een toenemende betrokkenheid met 
architectonische projecten. Dit resulteerde tot samenwerking met Kjetil 
Thorsen bij een aantal projecten . 

• 0 1.2.9 2008: Frank Gehry 

Serpentine Gallery Pavilion 2008 was het eerste door de legendarische 
architect Frank Gehry in Engeland gebouwde project. De spectaculaire 
structuur, ontworpen en geconstrueerd in samenwerking met Arup, werd 
verankerd door vier enorme stalen kolommen en bestond uit grote hou
ten planken en een complex netwerk van overlappende glazen vlakken 
die een dramatische, multi-dimensionale ruimte vormden. Gehry en zijn 
team vonden inspiratie uit een fascinerende verscheidenheid aan bron
nen, waaronder de uitwerking van houten katapulten ontworpen door 
Leonardo da Vinci, alsmede de gestreepte muren van zomerstrandhok
jes. Deels amfitheater, deels promenade, deze schijnbaar willekeurige 
elementen maken een transformatieve plek voor bezinning en ontspan-
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ning overdag en 's nachts voor discussie en optredens. 

'The Pavilion is designed as a waoden timber structure that acts as 
an urban street running trom the park to the existing Gallery. lnside 
the Pavilion, glass canopies are hung trom the waoden structure to 
proteet the interior trom wind and rain and provide for shade du
ring sunny days. The Pavilion is much like an amphitheatre, desig
ned to serve as a p/ace for live events, music, performance, dis
cussion and debate. As the visitor walks through the Pavilion they 
have access to terraeed seating on bath sides of the urban street. 
In addition to the terraeed seating there are two elevated seating 
pods, which are accessed around the perimeter of the Pavilion. 
These pods serve as visua/ markers enc/osing the street and can 
be used as stages, private viewing platforms and dining areas.' 
Frank Gehry 

'ft is an exciting moment for London. Frank Gehry's visionary Pavi
lion is remarkable and wil/ be a landmark for the city this summer. ' 
Ju/ia Peyton-Jones, Oirector, and Hans Ulrich Obrist, Co-Oirector 

• 0 1.2.1 0 2009: Serpentine Gallery Pavilion 2009 zal door de ar
chitecten Kazuyo Sejima en Ryue Nishizawa, van het 
Japanse bureau SANAA worden ontworpen 

Sejima en Nishizawa's baanbrekende gebouwen hebben een architec
tuur die esthetische eenvoud aan technische complexiteit paart. Ze defi
niëren van een nieuwe architecturale taal, die speelt met licht en waarne
ming. Hun projecten onthullen de verbinding tussen het gebouw, de ge
bruikers en de natuurlijke omgeving. 

"ft is our dream come true to be working with world-/eading archi
tects Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa of SANAA. Their work 
wil/ be a wonderfut addition to the Pavilion series, the only com
mission of its kind wor/dwide that annual/y gives preeminent archi
tects their debut in this country and brings the best of contempo
rary architecture to London for everyone to enjoy." Ju/ia Peyton
Jones, Director, and Hans Ulrich Obrist, Co-Oirector 

Arup zal zorg dragen voor alle specifieke technische oplossingen voor 
het paviljoen. 

"Arup 's eighth year of commitment to the Serpentine Pavilion re-
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flects our belief in the project and the positive experience our 
teams get from collaborating with some of the most exciting archi
tects of our time. This year's Pavilion is sure not to disappoint and 
wil/ doubtless reflect the exciting dynamism that SANAA bring to 
all of their projects." Arup Oirector David Glover 

Sejima en Nishizawa hebben een paviljoen ontworpen dat letterlijk schit
terend is. Het lijkt op een spiegelende wolk of een zwevende waterspie
gel die lichtvoetig gedragen wordt door fragile kolommen. De metalen 
dakstructuur varieert in hoogte. Dan weer lijkt het dak naar de hemel te 
stromen, dan weer naar de grond. Het lijkt rond de bomen van het park 
te stromen. De open structuur van reflecterend materiaal past zich naad
loos aan de natuurlijke omgeving aan, zowel aan het park als de hemel. 

"The Pavilion is floating aluminium, drifting freely between the 
trees like smoke. The reflective canopy undulates across the site, 
expanding the park and sky. lts appearance changes according to 
the weather, allowing it to melt into the surroundings. ft works as a 
field of activity with no wa/Is, allowing uninterrupted view across 
the park and eneauraging access from all sides. ft is a sheltered 
extension of the park where people can read, relax and enjoy lovely 
summer days. " Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 
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T02 

• 0 

• 0 

Doel 

2.1 Betekenis voor de opdrachtgever 

Voor de opdrachtgever is de traditie die de laatste jaren gegroeid is van belang. Dat weerspiegelt zich niet alleen in de tot nu toe gebouwde 
paviljoens, maar ook in de manifestaties die er plaatsvonden. 

Het Serpentine Gallery Pavilion project werd bedacht door de directeur van Serpentine Gallery, Julia Peyton-Jones, in 2000. Het is een 
doorlopend programma van tijdelijke constructies door internationaal befaamde architecten en individuen. Het is uniek ter wereld en toont 
het werk van een architect of internationaal ontwerp-team, waarvan op het moment van de uitnodiging nog niet een gebouw in Engeland is 
voltooid. Elk paviljoen is opgericht op het grasveld van Serpentine Gallery voor de duur van drie maanden na de voltooiing, met een maxi
mum van zes maanden vanaf de uitnodiging tot de voltooiing. 

Park Nights was een serie evenementen die plaatsvonden van juli tot oktober 2008 in en rond Serpentine Gallery Pavilion. Park Nights om
vatte gesprekken vrijdag- en zaterdagnacht, performances, muziek en filmvoorstellingen, zowel in het paviljoen als op een groot scherm in 
de open lucht. Het programma culmineerde in oktober met de Manifeste Marathon. 

Manifeste Marathon was in 2008 de derde in Serpentine Galiery's reeks Marathon evenementen. Manifeste Marathon kwam op een mo
ment waarop kunstenaars waren begonnen minder te werken in formele groepen en tamelijk vast gedefinieerde artistieke bewegingen. Het 
koppelt een nieuwe generatie kunstenaars aan personen uit de wereld van de literatuur, vormgeving, wetenschap, filosofie, muziek en film 
die terugkeerden naar het historisch concept van het manifest. Manifeste Marathon werd gevestigd op Serpentine Gallery dicht bij de be
lende Speakers' Corner in Hyde Park, waar ooit mensen als Karl Marx, Vladimir Lenin, George Orwell en William Morris, de vrijheid van me
ningsuiting konden genieten. 

2.2 Betekenis voor de ontwerper 

Voor de ontwerper is van belang dat de betekenis zoals die voor de opdrachtgever geldt gerespecteerd wordt. Dat is een paradoxale op
dracht omdat aan de ene kant een paviljoen verwacht wordt passend in de tot nu toe gebouwde reeks terwijl de opdracht ook inhoudt dat 
al of niet revolutionaire vernieuwing op prijs gesteld wordt. Het paviljoen moet dienstbaar zijn aan evenementen zoals die de opdrachtgever 
voor ogen staan. 

Het paviljoen moet een ruimtelijke relatie hebben met Serpentine Gallery, het gazon en met Hyde Park. Het ontwerp moet deze relatie door 
materialisatie, functionaliteit, ruimtelijke structuur, expressie, en toepassing van architectonische middelen (vorm, materiaal, textuur, kleur, 
licht) ondersteunen. 
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T03 Voorwaarden 

T 0 3.1 Inpassing in de omgeving 

• 0 3.1.1 Situatie 

De locatie van het paviljoen is tussen Serpentine Gallery en Exhibition Raad, dus op het gazon Oost Zuid Oost van Serpentine Gallery. 
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Dit was ook de locatie van de eerdere paviljoens, zoals het paviljoen van Oscar Niemeyer . 

• 0 3.1.2 Maaiveld 

Vanwege het tijdelijke karakter van het paviljoen dient het maaiveld zo min mogelijk aangetast te worden. Het moet zo min mogelijk omge
woeld worden en het gebouw moet zo veel mogelijk vrij blijven van het maaiveld. 
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• 0 3.2 Afmetingen en vorm 

Ten aanzien van de afmetingen wordt niets dwingend voorgeschreven. Er wordt van uitgegaan dat een goed ontwerp, waarbij de functie 
niet uit het oog verloren wordt, afmetingen krijgt die voldoende groot of zodanig beperkt zijn dat de voorgestelde evenementen er plaats 
kunnen vinden, zonder dat ze verloren raken in de ruimte. 

De vorm is geheel vrij, met inachtneming van wat hierboven over het maaiveld opgemerkt is. 

T 0 3.3 Duurzaamheid 

• 0 3.3.1 Tijdelijkheid 

Het tijdelijke karakter van het paviljoen brengt met zich mee dat het weer eenvoudig af te breken moet zijn en dat de materialen makkelijk 
afgevoerd moeten kunnen worden . 

• 0 3.3.2 Duurzaamheid 

De te gebruiken materialen moeten nadat het gebouw afgebroken is zo veel mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij voorkeur moet 
het gebouw elders eenvoudig herbouwd kunnen worden, waarbij de onderdelen van het gebouw hanteerbaar en transportabel moeten zijn . 

• 0 3.4 Uitvoerbaarheid 

De constructie moet zodanig eenvoudig zijn dat het gebouw in een korte bouwtijd te realiseren is, zonder al te grote delen als prefab con
structie aan te voeren en zonder de inzet van te zwaar materieel. 

• 0 3.5 Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid 

Het gebouw moet zonder al te veel hulp van andere mensen toegankelijk zijn voor de minder valide medemens en eventuele hulphonden. 
Voldoende daglicht en lucht moeten gegarandeerd zijn. Brandveiligheid, zoals vluchtwegen, blusvoorzieningen en vlamdovende materialen 
moeten voldoende aandacht krijgen . 

• 0 3.6 Architectonische uitstraling 

Het gebouw moet een avant garde uitstraling hebben. Dat wil zeggen dat het niet uit enige traditie voortkomt, dat het niet clichématig en 
gemakkelijk is . De zuiverheid en authenticiteit moeten nagestreefd worden. 
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• 04 Overige informatie 

Er is geen vast budget voor het Serpentine Gallery paviljoen. Het wordt bekostigd uit sponsorgelden en de verkoop van het uiteindelijke 
bouwwerk, dat niet meer dan 40% van de totale kosten opbrengt. Serpentine Gallery samen met steun van een scala aan bedrijven en par
ticulieren maken het mogelijk om het paviljoen te realiseren. 
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• o 5 Bekende paviljoens 

T 0 5.1 Serpentine Gallery Pavilion 2003 

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een paviljoen zijn verschillende paviljoens bezocht. Allereerst is een bezoek gebracht 
aan de overzichtstentoonstelling van 
het werk van Oscar Niemeijer in het 
Schunk Glaspaleis in Heerlen. Daar 
was de maquette te zien van het Ser
pentine Gallery Pavilion 2003, wat 
een goede indruk gaf van een pavil
joen met een groot gebaar. Een ge
baar wat al zichtbaar was in de eerste 
schets ervan. Foto's en de situatie 
zijn hierboven al gegeven. 

T D 5.2 Aue Pavilions 

c --·- -
Deze tijdelijke paviljoens zijn ontworpen door Paul Robbrecht en Hilde Daem voor Documenta IX in Kassei als t ijdelijke expositieruimte. De 
tijdelijkheid wordt geaccentueerd door de constructie van geprofileerde staalplaat en glas. Doordat de paviljoens vrij van het maaiveld staan 
lijken ze niet onder de zwaartekracht te lijden en zo te kunnen verdwijnen. De vorm van de paviljoens is gebaseerd op spoorwagons, waar
door de tijdelijk haast overdreven aangezet wordt. Momentaal zijn ze opgebouwd in Almere en doen daar dienst als museum. 
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• 0 5.3 Museum lnsel Hombroich 

Een uniek openluchtmuseum in de omgeving van Neuss en Düsseldorf, waar een kunst
collectie is ondergebracht in gebouwen die al evenzeer kunstwerken zijn en meer beeld
houwwerken dan onderkomens. In een enkel geval lijkt een gebouw totaal geen ander 
functie te hebben dan er te zijn omdat het volkomen leeg is. De functieloosheid wordt 
benadrukt door een elke buitenmeer aanwezig glazen deur. Ze zijn ontworpen door de 
beeldhouwer Erwin Heerig. De gebruikte, van sloopwerken afkomstige baksteen, die je 
de omgeving meer ziet, brengt een zekere eenheid in de gebouwen. De meeste gebou
wen hebben gesloten buitenmuren. Het licht komt door het translucente dak. Een ge
bouw ontvangt door bomen gefilterd indirect licht wat door aan vijver weerkaatst wordt. 
Je waant je daar in een groen aquarium. 
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• 6 Droombeeld 

De afzetting was onverbiddelijk. Hekken die, al zouden ze door sprongen of klimmen overwonnen kunnen worden, geëscorteerd werden 
door politiemacht in kogelvrije veste, maakten het voorgenomen bezoek aan het British Museum voorlopig onmogelijk. Een groot deel van 
de aanwezige menigte was verdiept in de nieuwsberichtgeving op mobiele telefoons. Het leek alsof telefoons zonder internettoegang niet 
meer bestonden, al verdacht ik de enkeling die niet een mobieltje in de hand had ervan dat angstvallig verborgen te houden. Anno 2010 kon 
je daar niet meer mee vertonen om het thuisfront op de hoogte te brengen. Twitteren dat was zoals het hoorde. 

"Een bommelding in het British Museum" werd er gemompeld. 

"Opgeëist door een Egyptisch terreurcommando" zagen we op de iPhone van de bejaarde dame naast ons. 

"Willen ze hun gemummificeerde voorouders terug?" was de vraag die op dezelfde internetpagina geopperd werd en die tenminste niet uit
ging van uit godsdienstige overtuiging voortkomende motieven. 

Behoefte aan enige rust, dat kregen we na een tijdje langs de afzettingen gelopen te hebben. We besloten daarom naar Hyde Park te gaan. 
Door de versperringen waren we in de buurt van station Holbarn gebleven en omdat dat evenals station Hyde Park Corner aan de Piccadilly 
Line lag was het wel erg verleidelijk om ondanks de mogelijk daar ook aanwezige dreiging van sinistere figuren toch maar met de Under
ground te gaan. 

Het was een verademing om, toen we weer bovengronds kwamen, geen hekken en politielegioenen te zien. Lopend door Hyde Park von
den we het toch wel saai, om niet te zeggen truttig, worden. Engelsen die gezapig in roeibootjes over de Serpentine voeren vertoonden 
niets meer van de ambitie die tot het volkslied "Rule Britannia, Britannia rule the waves" had geleid. 

Wanneer de Britten niet zeilden om een zeeslag te winnen, dan zeilden ze wel om een wedstrijd te winnen, zoals de jaarlijkse theerace van 
China naar Engeland met speciaal voor dat doel gebouwde theeclippers. De vorige dag nog hadden we in Greenwich de daar bewaarde 
theeclipper Cutty Sark bewonderd. Tegenwoordig associeren meer mensen die naam met whisky dan met thee. Dat de in thee puissant rijk 
geworden Sir Thomas Lipton een fanatieke wedstrijdzeiler was weet welhaast niemand meer. Vijf keer tussen 1899 en 1930 heeft hij, overi
gens zonder succes, geprobeerd om de America's Cup te winnen. Maar de ambitie ontbrak niet. 

Deze en andere gedachten over de teloorgang van de Westerse cultuur in het algemeen en het Britse imperium in het bijzonder waren on
derwerp van discussie bij onze wandeling tot we aankwamen bij de voormalige theeschenkerij, waar nu Serpentine Gallery gevestigd is, in 
de aan Hyde Park grenzende Kensington Gardens. 

Het leek puur toeval en waarschijnlijk was het dat ook, maar in plaats van het classicistische Serpentine Gallery werd ons oog getroffen 
door de aanblik van een piramide. Werd ons, ondanks het mislukte bezoek aan het British Museum, waar we vooral de Egyptische kunt 
hadden willen bekijken, toch nog een glimp van Egypte gegund? De spreekwoordelijke Londense mist was opgetrokken en de op dit gevor
derde uur al enigszins laagstaande zon liet de top van de piramide schitteren. Dat leidde aanvankelijk af van de rest van de piramide, maar 
bij nadere beschouwing ontwaarden we een vreemde verschuiving van een deel van de piramide. Een tussenlaag die er als een ijsschots 
uitzag leek langzaam te verschuiven. Niet onder invloed van de zwaartekracht, maar vanuit ons standpunt leek hij schuin omhoog verplaatst 
te zijn, als kruiend ijs. 

Vrijwel automatisch vertraagden we onze gang om dit verschijnsel beter te kunnen zien. Onder de ijsschots was de piramide bekleed met 
bronzen platen af iets wat in ieder geval er als brons uitzag. We vroegen ons af of dit merkwaardige object een toegankelijk gebouw was of 
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alleen maar een reusachtige sculptuur. Dat het toegankelijk was leek te worden bevestigd door een driehoekig laag raam onderaan een zij
vlak van de piramide, terwijl het zijvlak wat we het eerst zagen geheel gesloten was. Door dit driehoekige raam leek het zijvlak te zweven. 
Het was echter zo laag dat het geen zicht op het inwendige van de piramide gaf. Toen we het volgende zijvlak konden zien bleek dat dit 
raam om de hoek verder liep en daardoor ook hoger werd. Het bevatte zelfs een toegang. 

Binnen zagen we mensen aandachtig naar muziek luisteren. Er was althans een pianist geconcentreerd bezig achter de toetsen van een 
vleugel, terwijl de toehoorders minstens even geconcentreerd luisterden. We konden nu ook de gedempte muziek horen. Het was de aria 
van de Goldbergvariaties. We wisten dus niet of de pianist net begonnen was of net aan het einde was van zijn voorstelling, voor zover het 
de Goldbergvariaties betrof. 

Na een paar minuten was de aria voorbij en het overdonderde publiek aarzelde even voor het enthousiaste applaus. Na het wegebben van 
de ovatie liep de pianist weg en durfden we naar binnen te gaan. Het leek alsof de pianoklanken nog vaag nagalmden en het duurde daar
door even voordat we ons van de ruimte bewust werden. 

Het eerste wat opviel was een reusachtige boomstructuur die de piramide, of althans de delen ervan, droeg. De door de ijsschots zichtbare 
bladerkronen buiten leken deel van deze boom te zijn en filterden het naar binnen vallende licht van de laagstaande zon. De glimmende me
talen top van de piramide spiegelde in de ijsschots. Onder de ijsschots was het interieur relatief donker, op het lage driehoekige raam, wat 
over twee zijvlakken doorliep, na. Toch oogde het inwendige door de bijzondere lichtinval niet somber. Wel gaf het rust doordat op oog
hoogte de wanden grotendeels gesloten waren. 

We kwamen dan ook, na de enerverende gebeurtenissen en lange wandeling, tot rust en werden ons bewust van de door het publiek ge
voerde conversaties. De stemming was nogal opgewonden, maar dat bleek verklaarbaar te zijn. De inmiddels vertrokken pianist bleek nie
mand minder te zijn dan de in Londen wonende Murray Perahia. Dat bleken we, naast het British Museum, dus ook nog gemist te hebben. 

Maar "ieder nadeel heeft zo zijn voordeel" was vandaag weer eens geldig. Het ervaren van deze piramide was veel waard. Eerlijk gezegd 
hadden we nooit zo nagedacht over het wezen van een piramide. Het was voor ons altijd een gesloten massieve mathematische vorm ge
weest. Die geslotenheid begrepen we op grond van de dodencultus en dat daarmee samenhangend geen onderscheid tussen wand en dak 
is was ons al eerder opgevallen. De piramide waarin we ons nu bevonden maakte, juist door zijn openheid, veel duidelijker wat het wezen 
van een piramide is. De decompositie in drie delen maakte de indruk van een piramide alleen maar sterker in plaats van dat de deconstruc
tie er afbreuk aan deed. 

We waren geen mummies en we vroegen ons af hoe sterk de farao's in hun geloof stonden dat zij staat waren om zo veel mensen in te kun
nen zetten voor de bouw van een na hun dood alleen nog maar voor mummies toegankelijke piramide. Misschien was het een methode om 
hun aardse macht zeker te stellen. Behoefte aan dergelijke piramides is er niet meer, maar het concept hoefde niet afgezworen te worden. 
Dat was ons nu wel duidelijk geworden. De heldere mathematische vorm en geen onderscheid tussen wand en dak spraken ons sterk aan. 
De vorm die bij bomen, met name coniferen, voorkomt (wanneer je althans bereid bent een kegel als een bijzondere vorm van een piramide 
te zien) werd hier nog eens versterkt door de boomvormige draagstructuur. 

ledere sterveling kon dit nu ervaren. 
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• 0 7 Ontwerp-strategie 

Het uitgangspunt voor de vorm is een plato
nisch lichaam. Niet, zoals bij de moderne be
weging, een kubus, maar een octaëder. Door 
deze te halveren ontstaat een piramide waar
van alle ribben gelijk zijn. Dat is een zuivere 
vorm. Om die zuiverheid te benadrukken wordt, 
paradoxaal genoeg, een decompositie van de 
piramide gemaakt. Hierdoor wordt de vorm ge
accentueerd. Deze decompositie is een niet 
horizontaal uit de piramide gesneden "plak", 
die overal even dik is. Door de gelijke dikte kan 
deze plak in een willekeurige richting binnen 
zijn eigen grondvlak en bovenvlak verschoven 
worden zonder de positie van de andere delen 
van de piramide te beïnvloeden. 

De plaats en dikte worden bepaald door de 
grondlijnen, dat wil zeggen de snijlijnen van het 
bovenvlak van de deconstructie met het 
grondvlak van de piramide en het ondervlak 
van de deconstructie met het grondvlak van de 
piramide. Deze grondlijnen volgen de weg ten 

Platonisch lichaam 

Het lijkt er wel op, 
maar is het niet 

Doorsnijden 
Ontleden 

Geen onderscheid 
wanden en dak 

oosten van Serpentine Gallery, zodat een wandelaar op het pad tussen deze weg en het pavil
joen door de deconstructie heen kan kijken. Om die reden wordt de deconstructie van 
glas. 

De hoogste punt van de decompositie is naar het zuiden ge
richt, zodat het zonlicht direct naar binnen kan tre-
den. Bij niet al te hoge zonnestand kan 
zelfs het zonlicht erdoor heen 
weer naar buiten treden. 

Door een uitslag van de pi-
ramide te maken is eenvou
dig, met behulp van ele
mentaire stereometrie, vast 
te stellen hoe de decon
structie uit de piramide ge
schoven wordt, zoals hier-

Demontabel 

Metaal 

Verweerd Print 
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naast te zien is . Op een omgevingskaart is dan 
de positie van de piramide te bepalen, rekening 
houdend met de loop van de grondlijnen, zoals 
op de volgende bladzijden te zien is. 

De top van de piramide wordt uitgevoerd in ge
polijst aluminium. De Egyptenaren immers 
voorzagen hun piramides van een incrustatie 
van gepolijst marmer. Bij sommige piramides 
zijn daarvan nog resten te zien, zoals bij de pi
ramide van Chefren. 

Omdat het paviljoen uit sponsorgelden bekos
tigd wordt is dit een goede kans voor de alumi
nium-industrie, zoals Corus, om zich hier te 
profileren. Hetzelfde geldt voor de huid van het 
onderste gedeelte van de piramide. Die zou ge
sponsord kunnen worden door de bronsindus
trie, zoals Stone Manganese. Brons als histori
sche referentie en contrast met gepolijst alumi
nium is daarom de keus voor het onderste ge
deelte van de piramide. Om 
het contrast nog te verster
ken moet dit niet gepolijst 
worden, maar een verweerd 
uiterlijk krijgen. Vanwege de 
tijdelijkheid van het pavil
joen zou het ook nog het 
overwegen waard zijn om 
voor de huid doek te gebrui
ken. Dat is gemakkelijk te 
voorzien van een print, 
waardoor een schier onbe
perkt scala aan uitdruk
kingsmogelijkheden be
staat. Vanwege echter de 
functies van het paviljoen, 
zoals concerten en lezingen, 
waarbij geluidwerendheid 
een rol speelt, is dit toch 
geen serieuze optie. 

3~t 
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Zo gesloten als de piramides in Egypte ogen, zo uitnodigend moet 
het paviljoen ogen. De entree is daarom gemaakt in een zijvlak 
waarin een punt met een uitnodigend gebaar omhooggetild wordt. 
Aanvankelijk is overwogen om de piramide vrij van de grond te la
ten en met trappen toegankelijk te maken. 

De draagstructuur van de piramide heeft de vorm van een boom, 
waarmee de ruimte gecompartimenteerd wordt zonder dat afge
sloten ruimtes ontstaan . De toegang zou dan met een spiltrap aan 
deze boom gemaakt kunnen worden. 

Aanvankelijk, voor de decompositie, was deze boom regelmatig. 
De takken en twijgen waren in de diagonaalvlakken van de pirami
de gelegen. De ribben werden op regelmatige afstanden ge
steund. De lengtes ervan zijn berekend met eenvoudige trigono-
metrie. 

De piramide heeft een vierkant grondvlak met een zijde van 18 m. Omdat het een gehalveerde octaëder is, zijn alle ribben 18 m. 

De takken a hebben een lengte van 4,392 m, de takken b 3,106 men de stam is 4,343 m hoog. 

Door de decompositie is dit niet in deze vorm uitvoerbaar en moet de boom aangepast worden aan de nieuwe vorm. De takken steunen zo-
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wel de uitgeschoven plak als de top van de piramide. 

De entree is in een zijvlak aangebracht de bovenkant is evenwijdig aan de uit
geschoven plak. Door de glazen wand van de entree te laten doorlopen naar 
een volgend zijvlak gaat de piramide meer "zweven" . Ook wordt het licht binnen 
een stuk gevarieerder. 
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• os Aanpassingen 1 

~ 0 8.1 Boom 

Het vrije zicht door de "ijsschots" wordt gehinderd 
door de stalen "dragende boom" . Daarom is de 
boom aangepast. Ter hoogte van de ijsschots zijn 
geen takken meer aanwezig, alleen de stam. 

De vorm van de boom en het karakter is daardoor 
nogal veranderd. Het lijkt nu meer op een grove den. 
De takken van een grove den en ook van andere 
naaldbomen, zitten groepsgewijs als een krans om 
de stam. Om dit karakter te versterken zijn de onder
delen van de dragende boom verjongd . De boom is 
daardoor een stuk eleganter geworden . 

De bovenste takken dragen de top, zodat de ijs
schots daardoor niet belast wordt. De top moet ligt 
geconstrueerd worden. De afdichting aan de onder
kant moet flexibel zijn om bewegingen van de top 
mogelijk te maken zonder de ijsschots te belasten. 

De onderste takken steunen de wanden van het be
nedendeel van de piramide. Zo kan de last van de ijs
schots ook opgevangen worden. 

~ D 8.2 IJsschots 

De ijsschots is toegankelijk gemaakt door een trap. 
Om de ijsschots zo transparant mogelijk te maken 
wordt de vloer van glas gemaakt. Binnen is een vide 
die nog transparanter dan glas is en contact met per
sonen op de begane grond mogelijk maakt. De nood
zakelijke balustrade is ook weer in glas uitgevoerd. 

Het bovenvlak van de ijsschots is eveneens van glas 
gemaakt en heeft ter plaatse van de top van de pira
mide ook een vide. Dit biedt zicht op de bovenste 
takken van de dragende boom. 

De wanden van de ijsschots hebben een dragende 
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functie. Om die reden worden ze van glazen ribben voorzien, zoals ook toegepast is bij het museum van de Rijkswerf in Den Helder van 
Cepezed (Jan Pesman). 

'Y D 8.2 Entree 

De entree is simpelweg een opening in een glazen wand. Daarmee wordt een zelfde transparantie verkregen als bij de ijsschots. De boven
kant van de glazen wand loopt evenwijdig aan de ijsschots. Samen met de transparantie versterkt dat de eenheid in het ontwerp. De glazen 
wand loopt aan de lage kant door in het volgende zijvlak van de piramide en wordt daardoor een driedimensionaal geheel. 

De entree is afsluitbaar gemaakt met een klep die scharniert om de rand van de vloer. De entree wordt gesloten door de klep omhoog te 
klappen. Dit is anders dan bij oliebollenkramen en dergelijke, waarbij de klep aan de bovenzijde scharniert. 

In neergeklapte toestand is de klep beloopbaar en vormt een uitbreiding van de vloer. 

Het lage deel van de glazen wand wordt niet door de klep afgesloten, wat de nieuwsgierigheid prikkelt. Je moet door de knieën gaan om 
naar binnen te kijken . 
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• 09 Aanpassingen 2 

• 0 9.1 Trap 

Hoewel de trap door zijn hoogte en vorm een fragiele sier
lijkheid bezit, kan hij niet in deze vorm gehandhaafd worden. 
Een steek mag namelijk niet meer dan 3 m hoog zijn. Een 
bordes is daarom noodzakelijk. De vrije hoogte is net min
der dan 6 m, zodat met een enkel bordes volstaan kan wor
den. 

Omdat een trap een verbindend element is moet het materi
aal een link hebben met het materiaal van de ijsschots. De 
treden en de leuningen zijn daarom van glas. De bomen zijn 
van RVS. 

• 0 9.2 Bar 

De ruimte oogt nogalleeg en in verband met verschillende 
functies is het verstandig om binnen een ruimte toe te voe
gen die als bar dienst kan doen. De bovenkant ervan is dan 
als bordes voor de trap bruikbaar. 

Betreffende de vorm is een contrast gezocht met de rechtlij
nigheid van de piramide. De plattegrond bestaat uit twee 
halve cirkels, die aan een zijde van de periferie elkaar raken. 
Deze vorm sluit aan bij de vorm van de ronde trappen. 

In verband met de plaats van de trappen en de beperkte 
hoogte onder de schuine wanden kan de barruimte niet te 
ver aan de rand van de piramide geplaatst worden. Tegelij
kertijd moet rekening gehouden worden met de dragende 
boom. Het verkeer op de trappen moet niet gehinderd wor
den door de takken. 

Dit is opgelost door de barruimte om de boom te plaatsen. 
De onderste takken steken er dan doorheen en de onderste 
vertakking is in de barruimte zichtbaar. Wanneer je naar bo
ven gaat wordt je geconfronteerd met de boom, zonder er 
door gehinderd te worden. 

I 
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TD9.3 Boom 

Hoewel de boom op zich niet veranderd is, moet wel rekening ge
houden worden met de torsiestijfheid. De top van de piramide 
mag immers niet te veel kunnen draaien. Dat zou problemen bij de 
aansluiting met de ijsschots kunnen geven. De torsiestijfheid van 
de stam kan verbeterd worden door er dwarsschotten in aan te 
brengen, zodat een soort bamboestengel ontstaat. Dit is te maken 
door het geheel op te bouwen uit vier schaaldelen, die in de ge
wenste kegelvorm gewalst worden. Het is ook makkelijker om een 
kwart deel te walsen dan een half deel. 

Vervolgens worden de dwarsschotten aan een deel vastgelast, 
waaraan daarna nog twee delen vastgelast kunnen worden. Het 
laatste schaaldeel kan dan weer hieraan gelast worden. Hoewel de 
schotten dus aan drie van de vier schaaldelen vastgelast zijn ont
staat een torsiestijf geheel. Eventueel kan het laatste schaaldeel 
nog met pennen aan de schotten bevestigd worden, maar dat is 
waarschijnlijk niet noodzakelijk. 

De takken worden alleen op buiging belast en hebben daarom 
deze dwarsschotten niet nodig. Daar zouden langsschotten aan
gebracht kunnen worden om de buigstijfheid te vergroten. 

T 0 9.4 IJsschots 

De ijsschots is niet alleen visueel onafhankelijk van de andere de
len van de piramide, maar constructief ook. De top wordt uitslui
tend gedragen door de boom. Toch moet waterdichtheid bij de 
aansluiting gegarandeerd zijn, zonder dat het beeld van de onaf
hankelijk geweld aangedaan wordt. Door de stand van de ijs
schots is de afwatering geen probleem. Het afschot is zelfs zo 
groot, dat er geen water bovenop de ijsschots zal blijven staan. 
Dat maakt een waterkering aan de lage kant feitelijk overbodig. 
Voor een goede ventilatie zou het zelfs beter zijn om hier een open 
naad te laten bestaan. Toch zou bij harde wind water naar binnen 
kunnen komen. Daarom is overal tussen de top en de ijsschots 
een neopreen slabbe aangebracht. Ventilatie kan plaats vinden via 
de boom, door afzuiging aan de top . De schotten in de boom 
moeten dan voorzien worden van spaargaten. 

I 
I 
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Doorsneden en plattegrond. 
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DETAIL A 

PAKKETOPBOUW 
ALUMINIUM 
LIJM 
HARDSCHUIM 
LIJM 
ALUMII\JIUM 

HOUTEN REGELWERK 

NEOPREEN SLABBE 

GELAMINEERD GLAS 
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DETAIL B 

PAKKETOPBOUW 
ALUMINIUM 
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HARDSCHUIM 
LIJM 
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DETAILC 

PAKKETOPBOUW 
BRONS 
LIJM 
HARDSCHUIM 
LIJM 
BRONS 

GELAMINEERD GLAS 

REGELWERK STALEN VIERKANTE BUIS 

GELAMINEERD GLAS 
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• o 1 0 Conclusie 

Uiteindelijk heeft het ontwerp, wanneer je het vergelijkt met de vroegere ontwerpen van Serpentine Gallery Pavilion, niet alleen door de de
compositie een paradoxaal karakter, maar het verenigt ook karaktertrekken van veel vroegere ontwerpen in zich. 

Zo is er geen onderscheid tussen dak en wanden, zoals bij het paviljoen van 2000 van Zaha Hadid. Er wordt een zelfde stabiele indruk ge
wekt. 

Het gebruik van zuivere metalen vlakken is ook door Daniel Libeskind toegepast in 2001 . Vooral de top van de piramide zal de bomen en de 
lucht weerspiegelen. 

Evenals bij het paviljoen van 2002 van Toyo lto is uitgegaan van en platonisch lichaam, wat door ingrepen gewijzigd wordt. Toyo lto heeft 
daar duidelijk zijn eigen stempel opgezet. 

De enige overeenkomst met het paviljoen van Oscar Niemeyer van 2003 is het gebruik van een rode vloer. Dat zorgt voor een "warm wel
kom" . 

In zekere zin is een piramide een vorm die vergelijkbaar is met een kegel, zowel in mathematische zin als bij het bouwkundige kenmerk dat 
dak en wanden een geheel vormen. Dat is ook in 2007 door Kjetil Thorsen toegepast. Bij dat paviljoen is ook een tweede niveau aanwezig, 
wat door de spiraalvormige toegang bereikt wordt. Bij Serpentine Gallery Pavilion 2010 is het tweede niveau binnenin bereikbaar met spi
raalvormige trappen . 

De decompositie of deconstructie is ook aanwezig bij het paviljoen van Frank Gehry van 2008. Het gaat echter veel minder ver. Het is een 
bescheiden maar opvallend gebaar, terwijl de deconstructie van Frank Gehry het gebouw "fileert", zodat het gebaar tamelijk onzichtbaar is. 

In 2010 zal misschien dit gebouw verrijzen, zodat de lezer dezes dan in de gelegenheid komt de sensationele ervaringen te ondergaan die 
de ontwerper voor ogen staan. 
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