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De Biënnale in Venetië heeft dit jaar als titel ‘FUNDAMENTALS’. Bekkering Adams 

Architecten ontwierp een installatie die de definitie en perceptie van ruimte en 

eindeloosheid centraal stelt. De installatie laat de bezoeker ervaren dat ruimte niet alleen 

ontstaat door materiële begrenzing. Een ruimte strekt verder dan het tastbare deel.

De installatie bestaat uit een zwevende 

ruimtelijke vorm. De basis voor deze 

vorm is een kubus van 2,5 x 2,5 meter, 

waar volumen uit genomen zijn. De 

ruimtelijke vorm is samengesteld uit 

zwevende bollen. De bezoeker loopt er 

tussendoor; hij wordt opgenomen in het 

kunstwerk en ervaart het zo van bin-

nenuit. Belangrijk is de aanlichting: met 

wisselende lichtprojecties en een vari-

erende belichting ontstaat een telkens 

veranderend beeld. Het lichtontwerp 

wordt uitgevoerd in samenwerking met 

Beersnielsen lichtontwerpers.

Onzichtbaar

ABT dacht mee over de wijze waarop de 

installatie schijnbaar zwevend kan wor-

den uitgevoerd. Toe te passen draden 

zijn bijna volledig onzichtbaar gemaakt. 

Ook bedacht ABT hoe de installatie aan 

de eeuwenoude balken van het Pallazo 

opgehangen kan worden, zonder de 

balken te beschadigen. De oplossing 

bleek te liggen in een stalen klem die 

zich aan weerszijden om de houten 

plafondbalken vastklemt. Tot slot dacht 

ABT mee over, en rekende aan, het 

frame dat de basis vormt voor de in-

stallatie. Dit frame moest demontabel, 

goed te vervoeren en hanteerbaar zijn. 

FUNDAMENTALS in Venetië

Bekkering Adams architecten 
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Het Piet Hein Paviljoen in wording 

wordt omringd door kwalitatief 

hoogwaardige en moderne architec-

tuur. Van meet af aan is dus duidelijk 

dat ook het paviljoen een bijzondere 

uitstraling moet hebben. Opdracht-

gever Ipo’s Coffee Gallery schakelt 

hiervoor architecten Barend Koolhaas 

en Reinier Suurenbroek in. Zij ont-

werpen een paviljoen met een aparte 

dakconstructie: het pand heeft een 

‘ontwikkelbaar oppervlak’ in de vorm 

van een gebogen papiertje.

Geometrische optimalisatie

Zo’n vorm stelt eisen aan de construc-

tie, de materiaalkeuze en installaties. 

ABT brengt architectuur en construc-

tieve logica bij elkaar. Met behulp 

van een geometrische optimalisatie-

techniek slaagt ABT erin om tot de 

gewenste vorm te komen: de ontwik-

kelbare vorm bleek verenigbaar met 

de uitgangspunten van de architect. 

Ook adviseert ABT over de fundatie, de 

technische installaties, de bouwfysica 

en de akoestiek. Licht, brandveiligheid 

en de bouwkosten maken eveneens 

onderdeel uit van het advies. Door de 

advisering integraal bij ABT te beleg-

gen, wordt het mogelijk om bijvoor-

beeld de akoestische en constructieve 

functies te verweven.

Constructieprincipes

Als constructieprincipe wordt een 

scheepsbouwkundige techniek on-

derzocht, waarbij een grote metalen 

plaat esthetisch glad wordt afgewerkt 

en versterkt met aangelaste verstij-

vers. Ook kijkt ABT naar constructies 

met hout of beton, eveneens mogelijk 

dankzij andere innovatieve technieken 

die ABT in huis heeft. Denk daarbij 

aan vacuumatics, ballonbekisting of 

3D-printen. 

Piet Hein Paviljoen Amsterdam
Koffie drinken onder gebogen papiertje 

Wie wil hier geen espresso of latte macchiato drinken? 

Aan de Amsterdamse Zouthaven, tussen de Zuidelijke 

IJ Oever, het Oosterdokseiland en het stadscentrum, 

ontwikkelt Ipo’s Coffee Gallery het Piet Hein Paviljoen. 

Het paviljoen vormt straks een welkom rustpunt voor 

omwonenden, voorbijgangers en bezoekers van de 

kantoren en culturele faciliteiten. 


