
De bouw van het kunstpaviljoen in Almere is gestart!

In Almere, de snelst groeiende new town in Nederland, verrijst straks een opvallend 
kunstpaviljoen. Het is ontworpen door Studio Ossidiana en wordt gebouwd als voorloper 
van een nog te ontwikkelen kunstmuseum. Het paviljoen opent op 14 april 2022, tegelijk 
met de prestigieuze wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De eerste 
tentoonstelling die te zien zal zijn in het paviljoen gaat over de natuur van de toekomst, 
met werk van lokale, nationale en internationaal gerenommeerde kunstenaars. Onlangs 
ging de eerste paal van het kunstpaviljoen de grond in.

Het kunstpaviljoen in Almere belooft een ware eye catcher te worden: drie cirkelvormige 
volumes liggen straks als sieraden in het water. Zowel de transparante expositieruimte, als de 
ringvormige promenade en het platform met delen van terrazzo lijken gewichtsloos op het 
water te drijven. In het grootste volume trekken de silhouetten van bezoekers voorbij, terwijl 
het materiaal de rimpelingen van het water in het zonlicht reflecteert. Als de zon onder is, 
licht het bouwwerk op als een lampion. 

Het ontwerp is afkomstig van het in Rotterdam gevestigde ontwerp bureau Studio 
Ossidiana. Vijf bureaus waren uitgenodigd een voorstel te doen voor een ontwerp voor het 
nieuwe kunstpaviljoen in Almere, dat als voorloper dient van een nieuw te ontwikkelen 
kunstmuseum. In het najaar van 2020 koos een jury unaniem voor het ontwerp van Studio 
Ossidiana, dat even poëtisch als innovatief is.

Uitdagend bouwproces
Op 8 september ging de eerste paal de grond in, het startschot voor ruim zes maanden 
bouwen. De locatie, het Weerwater in Almere, brengt de nodige technische uitdagingen 
met zich mee. Omdat de bouw grotendeels óp het water en binnen een beperkte ruimte zal 
plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van drijvende pontons voor zwaar materieel. 
De oplevering staat gepland op 15 februari 2022.

De natuur van de toekomst
Vanaf 14 april 2022 zal het kunstpaviljoen in Almere elke dag open zijn voor publiek. 
Bezoekers zijn welkom om zich te komen verwonderen over de kunstzinnige architectuur van 
Studio Ossidiana en zich onder te dompelen in de natuur van de toekomst. Daarover gaat de 
eerste tentoonstelling in het paviljoen, die tijdens de duur van Floriade Expo 2022 te zien is. 
De relatie tussen mens en natuur staat centraal. Vijf kunstenaars geven via zinnenprikkelende 
kunstinstallaties hun eigen interpretatie van de natuur van de toekomst. Deelnemende 
kunstenaars zijn: Heleen Blanken (NL), Theo Triantafyllidis (GR), Max de Waard (NL), Yaloo 
(korea) en Maison the Faux (NL).



Lees hier meer over het ontwerp van Studio Ossidiana. 

Lees hier meer over new town Almere. 

www.almere20.nl 
Studio-ossidiana.com 
Floriade.com 

Het Kunstpaviljoen wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds 
Verstedelijking Almere en het BPD Cultuurfonds.
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