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Architectuurfans, zet deze zomer eens een bezoekje aan
een meubelbedrijf op uw to-dolijst. Zaha Hadid, Frank O.

Gehry, Herzog & de Meuron: nergens staat zo veel
moderne bouwkunst bij elkaar als op de campus van Vitra,

bij Bazel. De jongste aanwinst? Een ronde productiehal,
getekend door het Japanse bureau SANAA.

tekstAnMichiels

Watvooreenanderbedrijf
eennoodzakelijkkwaad
is, werd voor Vitra een

concept: de productieomgeving
werd uitgebouwd tot een bestem-
mingvoorbezoekers en toeristen.
Voor het verwezenlijken van hun
eigen infrastructuur, inclusief een
museum en een flagshipstore,
slaagde de designgigant erin om
door de jaren heen met niet min-
der dan zes winnaars van de
Pritzker Prize – zeg maar de

Nobelprijs voor architectuur –
samentewerken.Degloednieuwe
productiehal van SANAA, de lau-
reaatvan2010,komtineenindruk-
wekkendrijtje te staanvangebou-
wen van eerdere winnaars Frank
O.Gehry,ÁlvaroSiza,TadaoAndo,
ZahaHadidende lokalesterarchi-
tecten Herzog en De Meuron.
Aangevuldmetwerkvanarchitec-
ten Nicolas Grimshaw en Buck-
minsterFuller,pop-artkunstenaars
Claes Oldenburg en Koosje Van

Het Japanse bureau SANAAontwierp deze revolutionaire fabriekshal (2012)met ‘gordijngevel’.

Eenrondje toparchitecten

Vitra Campus: imposante verzameling bouwkunst op één bedrijfsterrein

Bruggen,endesignersJeanProuvé
en Jasper Morrison zou de Vitra
Campushoogophetdaar-moeten-
we-toch-eens-heenlijstjevanmenig
architectuurliefhebber moeten
staan.
HetmeubelconcernVitrawerd in
1934inhet levengeroepenalswin-
kelinrichtingsbedrijf door de
Zwitser Willi Fehlbaum. In 1950
verhuisde de productie van Birs-
felden bij Basel naar het nabije
DuitseWeil-am-Rhein. In 1981, na
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36 Vitra Campus
inWeil-am-Rhein

een zware brand op de fabrieks-
terreinen, greep de tweede gene-
ratievanhet familiebedrijfdekans
om de wederopbouw door inter-
nationale architecten te laten uit-
voeren.Vitraspeeldevoorhetgros
van de Campus-architecten een
belangrijke rol in de verwezenlij-
king vanhun eerste gebouwen op
hetEuropesevastelandofhuneer-
ste gebouwen tout court, zoals in
het geval van de iconische brand-
weerkazerne vanZahaHadid.
In2006begondemeestrecenteuit-
breidingsfasewaarvoorhetBazelse
architectenbureau Herzog & de
Meuronophetnoordelijkedeelvan
de campus het VitraHaus reali-
seerde,de flagshipstoredieonder-
dak biedt aan de Vitra Home-col-
lectie. Tegelijkertijdwerd SANAA
aangetrokken voor de ontwikke-
lingvanproductiefaciliteitenvoor
Vitrashop, eenwinkelinrichtings-
bedrijf van de Vitra-groep op het
zuidelijke deel vande campus.

Geenperfecte cirkel
Vitrawoueenbestaande fabrieks-
hal, die bij de brand in 1981 licht
beschadigd werd en te klein was
geworden, vervangen door een
gebouwvan20.000m2,onderver-
deeld in vier onafhankelijke volu-
mesgerelateerdaanspecifiekepro-
ductiefases. Na een uitgebreide
analysesteldeSANAAvooroméén
enkel rondgebouwneer te zetten.
Devooreenfabriekshalongebrui-
kelijkevormwasgebaseerdophet
inzicht dat logistiek en productie
geen star en hiërarchisch gebeu-
renmeerzijn,maarflexibiliteitver-
langen. Dankzij de ringvormige
structuurvandehalkaneropver-
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11. Fabrieksgebouwen
Sir Nicholas Grimshaw
1981-1986

NadebrandopdeVitra-terreinen
in 1981, tekendedeBritsehigh-
tech-architectGrimshaween
masterplandatvoorzag in toe-
komstigeuitbreidingen.Amper
zesmaanden laterwerddepro-
ductiehervat ineenmetgeverfd
aluminiumbekledehal, het eerste
bouwwerkvanGrimshawophet
Europesevasteland.

1. Fabrieksgebouw
SANAA
2012

Het Japanse architectenbureau
SANAA (zie kader opde volgende
pagina’s) voltooide eind 2012het
grootste gebouwopdeVitra
Campus, een revolutionaire
ronde fabriekshalmet eenuiterst
subtiele gordijngevel die het
gebouwondanks zijn grootte een
licht karakter geeft.

2. Brandweerkazerne
Zaha Hadid
1993

Na de brand in 1981 riep Vitra
een eigen bedrijfsbrandweerka-
zerne in het leven. Het zou het
allereerste gebouw van de
Iraakse architecte ZahaHadid
worden, een icoon dat het begin
van haar carrièremarkeert.

4. Installatie Tankstation
uit 1953 Jean Prouvé
2003

JeanProuvé en zijn broerHenri
ontwierpendit benzinestation
voorMobiloil Socony-Vacuum
als serie. Erwerden er uiteinde-
lijk zes van gebouwd.Na een res-
tauratiewerdde industrieel
geprefabriceerde constructie in
Weil-am-Rhein geïnstalleerd.

5. Installatie ‘Dome’
Richard Buckminster Fuller
2000

BuckminsterFullerwasdeuitvin-
dervanuitdriehoekenopge-
bouwdekoepelconstructies.Met
eenminimumaanmaterialen
bereiktehijuiterst stabieleover-
spanningen.DeGeodesicDome
fungeerdenogalsautosalon in
Detroit enwerd in2000aange-
kochtopeenveiling.

6. VitraHaus
Herzog & de Meuron
2010

DeVitraHaus-flagshipstore isde
poort totdeCampusvooralle
bezoekers.Herzog&deMeuron
gebruiktenhetbekendearchetype
vaneenhuis enstapeldenhet tot
eennieuwgeheel.Eenparcours
methuiselijkaandoenderuimten
enverrassendezichtenneemt
bezoekersopsleeptouwlangsde
HomeCollection.

7. Bushalte
Jasper Morrison
2006

DeBritse designer Jasper
Morrisonhaalde de opdracht
voor de bushalte als entree tot de
Campus inWeil binnennadat hij
al enkelemeubels voorVitra ont-
worpenhad.Hierwordt opde
bus gewacht opWireChairs van
Vitra, ontworpendoorCharles en
RayEames.

8. Vitra Design Museum, Gal-
lery en poort, fabriekshal
Frank O. Gehry 1989

FrankO.Gehry bouwdemet het
VitraDesignMuseum in 1989 zijn
eerste gebouw inEuropa.
Datzelfde jaar ontvinghij de
Pritzkerprijs.Het sculpturale
gebouw is een vandeblikvangers
vandeCampus.Deportiersloge
en achtergelegen fabriekshal, ook
vanGehry, zijn formeler.

9. Balancing Tools
Claes Oldenburg en Coosje
Van Bruggen 1984

Voor de 70ste verjaardag van
oprichterWilli Fehlbaumdeden
zijn kinderenhemdrie sculptu-
ren vanpopartkunstenaars
Oldenburg enVanBruggen
cadeau.Drie belangrijke gereed-
schappen, dehamer, de schroe-
vendraaier ende tangwerden tot
eenpoort samengevoegd.

10. Conferentiepaviljoen
Tadao Ando
1993

Vitragaf aanTadaoAndodekans
omzijneerstegebouwbuiten
Japan te realiseren.Het sobere,
kubusvormigepaviljoenheeft een
lagergelegenhof zodatdaglicht
totbijhetondergrondsebouwdeel
kan.Debasismoduledoorhet
gebouwisafgestemdopdemen-
selijkeverhoudingenvande
Japanse tatamimat.

3. Fabrieksgebouw
Álvaro Siza
1994

DePortugeesenPritzkerprijs-
winnaarÁlvaroSizageldtmetzijn
zorgvuldig indeomgevinggeïnte-
greerde,modernegebouwenals
eenvertegenwoordigervaneen
kritischregionalisme.Het rustiek
aandoendegebouwinWeildoet
metzijnblindebakstenenmuren
denkenaande fabriekshallenvan
vóórdebrand in 1981.
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schillende plaatsen worden
bezorgdofafgehaaldenhebbende
transportstromen binnen zo wei-
nigmogelijk last van elkaar.
De ronde,maar niet zuiver cirkel-
vormigestructuurmeteendiame-
ter van 160 meter is het grootste
gebouw op de Vitra Campus en
bestaatuit tweehalfronde, onder-
ling verbonden schalen waarvan
de gevel enmiddenwand uit hoge
betonelementen bestaan. De dak-
constructie wordt gedragen door
9,5meterhogestalenpilarenineen
raster van 17,5 bij 22,8 meter.
Omdat de betonnen mantel al
draagkrachtig genoeg is, konden
de afmetingen van de dragende
constructie tot een minimum
beperktblijven. Incombinatiemet
de binnenruimte die in stemmige
grijs-enwittintenwerduitgevoerd,
zorgt dit voor een lichte en aange-
name werkomgeving. Ongewoon
voor ‘maar’ een fabriekshal.
Voor de betonnen gevel werd een
wit gordijn gedrapeerd uit ele-
menten van 1,8 meter breed en 11
meterhoog.Deacrylgolfplatenmet
een kleurloze, transparante bui-
tenlaageneenondoorzichtigebin-
nenlaagvanmelkwitacrylglaswer-
den omwille van hun ongebrui-
kelijke afmetingen in een speciaal
geconstrueerdeovengemaakt.Het
variërende golfpatroon van de
gevelelementenende lichteafwij-
kingvandeperfectecirkel voorde
vormvanhetgebouw,zorgenvoor
eensubtiele lookdiemisschienniet
meteen opgemerkt wordt, maar
bijna onbewust juist aanvoelt.
VoorarchitectenKazuyoSejimaen
Ryue Nishizawa vormt tekenen
vanuit de vrije hand altijd de aan-
zet tothetontwerpproces.Methun
projecthebbenzedie levendigheid
willen overbrengen in de met de
computer berekende werkelijk-
heid.Hunconclusie: “Mijn indruk
is dat de cirkel, de perfecte cirkel
eenbeetje te rigide is.”

DagelijkseEngelstalige
rondleidingen: 12 en 14uur,
www.design-museum.de

SANAA: Japanse toptalenten

SANAA, het bureau dat de ronde fabriekshal
voor Vitra ontwierp, werd in 1995 in Tokio
opgericht door Kazuyo Sejima (°1956) en
Ryue Nishizawa (°1966). Naast SANAA
zetten ze elk ook hun eigen
architectenbureau voort. Ze
doceren respectievelijk aan
de Keio University Tokyo en
in Yokohama, en het team is
gastdocent in Lausanne,
Princeton en aan de Harvard
Graduate School of Design.
In de jaren negentig
viel SANAA op met
woningen en kleine
musea binnen Japan.
Na 2000 verschoof
het zwaartepunt
naar Europa en
Noord-Amerika,
waar ze prestigieuze
projecten
binnensleepten zoals
de Zollverein School
of Management and

Design in Essen (2006), het New Museum
of Contemporary Art in New York (2007)
en het Louvre-Lens, dat vorig jaar opende in
Noord-Frankrijk.
Het werk van SANAA oogt subtiel en licht.
In hun zoektocht naar gepaste ruimte- en
functieprogramma’s gaan ze voor

oplossingen die breken met
conventionele hiërarchieën
om zo tot ontwerpen met
een grote gebruiksvrijheid te
komen.

SANAA sleepte de afgelopen
jaren tal van prijzen in de

wacht, waarvan de
Pritzker Prize in 2010
de kroon spant. In
datzelfde jaar werd
Sejima aangesteld als
de eerste vrouwelijke
directrice en curator in
de geschiedenis van

de Internationale
Architectuurbiënnale in

Venetië.

Design Miami/Basel

In Bazel, op een steenworp van
de Vitra Campus, vindt van 11 tot
16 juni de achtste editie van
Design Miami/Basel plaats. Het
forum voor design keert terug
met een internationale selectie
van galerieën, gespecialiseerd in
collectible design van de 20ste
en 21ste eeuw. Design
Miami/Basel loopt gelijktijdig
met Art Basel en neemt dit jaar
de nieuwe expohal in de Basel
Messe in, ontworpen door de
lokale sterarchitecten Herzog &
de Meuron. Het wordt uitkijken

naar Carpenters Workshop
Gallery (London/Parijs) die in
een spectaculaire totaal-
omgeving cutting-edge modern
design zal mengen met antiek
uit de 17de-18e eeuw, een
uitzonderlijke samenwerking
met de beroemde Parijse
Galerie Steinitz.

Design Miami/Basel in de
nieuwe tentoonstellingshal
van Herzog & de Meuron in
de Basel Messe,
basel2013.designmiami.com

Twee projecten van SANAA.
Het Louvre-Lens inNoord-
Frankrijk ging begin december
2012 open.
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Het New
Museumof

Contemporary
Art in Lower

East Side,
NewYork.


