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SOK KICSI SOKRA MEGY
A londoni Serpentine Pavilion 2016 épületeiről
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IWAN BAAN, SERPENTINE GALLERY

A londoni nyár és ősz talán legfontosabb épí-
tészeti helyszíne idén nem pusztán a közpon-
ti pavilon programjaira hívja meg a nagyér-
deműt, hanem „Summer Houses” néven négy 
további pavilonépületet is bemutat. A Serpentin 
Gallery kurátorai radikálisan kibővítették kon-
cepciójukat, amikor a dán gyökerű sztáriroda 
háromszáz négyzetméter alapterületű pavilon-
épülete mellett négy kisebb méretű objektum 
megvalósítására is megbízást adtak. Így vég-
eredményben Kunlé Adeyemi – NLÉ (Amster-
dam/Lagos), Barkow Leibinger (Berlin/New 
York), Yona Friedman (Paris) és Asif Kahn (Lon-

don) építészek egy-egy 25 négyzetméteres ins-
tallációja is felépült, amelyek közül a magyar 
származású és idén 93 éves, a „mobil építészet” 
nagy hatású teoretikusaként is elismert Fried-
man alkotása állhat szívünkhöz igazán közel. 
Lebegő karikaszövedéke 2011 októberében 
a pesti Ludwigban megrendezett Architecture 
without building. A nemépítés gyakorla-
ta című Friedman-kiállítás egyik emlékeze-
tes darabja volt. Egyébiránt a summer house-
ok a parkban található 18. századi Queen 
Caroline’s Temple nevű épületre re�ektálnak. 

Visszatérve a BIG (Bjarke Ingels Group) pavi-

A dán Bjarke Ingels Group 
300 négyzetméter 
alapterületű, központi 
pavilonja

E központi pavilon mellett 
idén először kisebb 
„szatelitpavilonokat”  
is kiállítanak

TIZENHATODIK ÉVFOLYAMÁBAN JELENTŐSEN ÁTALAKUL A 2000-BEN INDULT SERPENTIN PAVILION-PROJEKT.
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lonjára mondható, hogy az iroda ikonográ�-
ájának esszenciáját láthatjuk itt, ami egyfaj-
ta „kizippelt”, kicsomagolt fal, amiben a forma 
egyes elemeinek modulálásával a sík térbeli-
vé csavarodik, miközben a pavilonléptékű for-
matanulmány kapcsán kisebb léptékben lát-

juk mindazt, ahogyan a BIG tervei működnek, 
ahogyan a kisebb modulok, blokkok sorolá-
sával háznyi struktúrák jönnek létre Dániától 
New Yorkig. Ez az ő védjegyük: a kis elemekből 
álló megastruktúra, valami nagyság létrehozá-
sa. Dánia kicsi ország, de sok kicsi, sokra megy.

A Barkow Leibinger-féle 
Summer House

Yona Friedman moduláris 
Summer House-za, ami 
az 1950-es La Ville 
Spatiale alapján készült
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