
Tentoonstellingsruimte

Belgisch Paviljoen Shanghai – Expo 2010

Van mei tot oktober 2010 vond de Wereldtentoonstelling in Shanghai plaats. In totaal bezochten 73 miljoen mensen 240 paviljoenen van

landen en organisaties op de Expo 2010 met als thema “Better City, Better Life”.

De joint venture Realys Group – Interbuild won de wedstrijd voor het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de ontmanteling van het

Belgisch-Europees paviljoen, in samenwerking met Conix Architects (architect), Jan Hoet Jr. en Manège de Mons (scenografie), JNC

International (landschapsarchitect), 3E (energieconsultant) en CJI (lokale aannemer). De joint venture was eveneens belast met de

uitvoering der werken van de scenografie zowel voor de federale overheid als de gewesten en gemeenschappen, alsook de inrichting van de

‘shop’ en de businessruimte en kantoren.

In het paviljoen werd ook de expositieruimte van de Europese Unie ondergebracht.Het paviljoen is ontworpen rond de structuur van een

neuron, als belangrijkste inspiratiebron. Het neuron evoceert de artistieke rijkdom van België en van Europa, evenals de wetenschappelijke

vooruitgang die bijdraagt tot de ontwikkeling, de uitstraling en de rijkdom van ons cultureel en intellectueel patrimonium.Het neuron, de

‘Brain Cell’, verwijst eveneens naar de centrale positie van België in het hart van Europa, op het kruispunt van de Romaanse, Germaanse en

Angelsaksische cultuur. In contrast met de ludieke, organische en intrigerende vorm van de ‘Brain Cell’, verwijst de omhulling van het

gebouw naar het pragmatische en soms te discrete karakter dat eigen is aan België.

Het paviljoen is opgebouwd uit een metaalstructuur die gemakkelijk te bouwen, te ontmantelen en te recycleren is en aldus een duurzaam

karakter heeft.

Het Belgisch-Europees paviljoen ontving in totaal 7 miljoen mensen tijdens de Expo 2010 en mocht met een positieve balans de deuren

sluiten.



Type: Tentoonstellingsruimte

Ligging: Expo site Wereldtentoonstelling Shanghai 2010

Opdrachtgever: Belgisch Commissariaat-Generaal i.s.m. Regie der Gebouwen

Architect: Conix Architects cvba

Promotor: JV Shanghai 2010.be (Interbuild NV - Realys Group)

Studiebureau Stabiliteit: CJI

Studiebureau Technieken: CJI

Oppervlakte bovengronds: 5.600 m²

Aanvang der werken: juni 2009

Einde der werken: april 2010

Uitvoeringstermijn: 10 maanden


