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Juwelen van glas en licht Kursaal in San Sebastián I/an Rafael Moneo De nucleus 

van iedere badplaats is het Casino ofhet Kurhaus. Ter vervanging van haar nimmer florerende 

casino organiseerde de gemeente San Sebastián een besloten prij'svraag voor een nieuwe Kursaal 

die door Rafael Moneo nipt werd gewonnen. Gebaseerd op een ontornbaar stedebouwkundige 

príncipe, is het gebouw een perfecte synthese geworden. Overdag is het deel van het landschap, 

's nachts gaat het op in de stad. Deze tweezijdigheid lijkt eveneens representatiefte zijn voor de in 

het bouwwerk ondergebrachte functies. 

Jorge Sainz Foto's Duccio Malagamba 

Aldo Ross i he rinnerde ons eraa n , m et de bedoeling dat we het nooit meer 

zouden vergeten: de trad itionele Europese stad bes taat uit een neutraa l weef
sel van woningen waartegen de monumentale gebollwen als markante vor

m en afsteken. Rafael Moneo heeft in z ijn ontwerp voor de Kursaal van San 

Sebas tián op een knappe manier recht gedaan aan dit rotsvaste principe van 
de s tedelijke architectuur. 

In zijn toelichtlng op het ontwerp zeg t Moneo dat de twee volumes waaruit 

het gebollw bestaat begrepen m oeten worden als "twee enorme steenklom
pen die ve rzeild zijn geraakt in de monding van de Urumea rivier: ze horen 

niet bij de stad, maar maken deel uit van het bndschap". Inderdaad voegen 
de scheve en verdraaide prisma' s zich op een vanzelfsprekende manie r in in 

de prac.htige natuur die San Sebastián omringt. Maar tegeLijkertíjd dragen ze 

wel degelijk bij aan de totstandkoming van een op en top stedeUjk ensemble 

dat alles in zich heeft oro uit te groeien tot een brandpunt van he t stedelijke 
leven. 

De voorgeschiedenis van de Kursaal gaat terug tot in de Belle Epoque, toen 

San Sebastián het vakantieoord van het Spaansc koningshuis was. Om te 
profiter n van het toe ri sm e dat zich destijds cO l1 centreerde in Biarritz en 

Monte Ca rio , bes loot het s tadsbestuur tot de bouw van een groot casino. De 

bloe i van dit nieuwe vertier was echte r van korte duur: het casino, geopend in 

[92[, wcrd weer ges loten in 1924 na een IandeLijk verbod op kansspelen. Het 
gebouw le idde een kwijnend bestaa n totdat het in 1972 werd ges loopt; aa n

sluitend werd e n prij svraag voor nieuwbouw uitgeschreven die niet tot enig 
resultaat leidde. Pas toen het bouwterrein in [985 in handen van de gemeen

te raakte, kwam e r een einde aan de langdurige impasse. Tot een nieuwe 

prijsvraag werd een beperkte groep architecten toegelaten: lIit het buitenland 

Mario Botta, Norman Foster en Arata Isozaki en van Spaanse zijde Rafae l 

Moneo, Juan Navarro Baldeweg en het koppel Corrales & Pelta Ganchegui. 
Moneo kwam m et een krappe meerderheid van s temmen als winnaa r uit de 
bus, vóór Navarro Baldeweg. 

Het programma van de Kursaal bes taat in hoofdzaak uit een concertgebouw 

met een grote en een kle ine zaa l, en een congrescentrum met ruimte voor 

alle bijbehore nde voorzieningen. Moneo heeft d concertzalen ieder afzon
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Tweede verdieping 

1 concertzaal 2 mezzanine foyer con

certzaal 3 congrescentrum 4 mezzanine 

foyer congrescentrum 5 dek 6 Paseo 

Maritimo 

Begane grond 

1 entree concertzaal 210ket 3 voetgan

gerstoegang tot parkeren 4 entree con

grescentrum 5 entree eetzaal 6 entree 

expositieruimte 7 entree kantoren 

8 ingang parkeren en laden en lossen 

9 uitgang parkeren 10 nooduitgang 

concertzaal 11 foyer concertzaal 

12 garderobe 13 bar concertzaal 14 con

certzaal 15 toneel concertzaal 16 cafeta

ria 17 keuken 18 verhuurbare ruimtes 

19 foyer congrescentrum 20 accreditat ie 

congrescentrum 21 toneel congrescen

trum 22 congrescentrum 23 vergader

ruimtes 24 kantoren 25 vide eetzaal 

26 expositieruimte 

Kelder -1 

1 concertzaal 2 kleedkamers acteurs 

3 toneel 4 berging 5 oefenruimte dans 

6 oefenruimte muziek 7 cafetaria 

8 roterende laadzone 9 ingang afievering 

10 onder het congrescentrum 11 kleed

kamer congrescentrum 12 foyer congres

centrum 13 multi -purpose ruimte 

14 vergaderruimtes 15 keuken 16 eetzaal 

17 uitgang parkeren 18 ingang parkeren 
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rechts De entree van de Kursaal, gezien richting stad. 


rechtsonder Aansluiting van de glasgevel op de stenen onderbouw. 


derlijk ondergebracht in een prismatisch glasvolume en de overige functies 
verzameld in een horizontaal podium dat zich uitstrekt over vrijwel het gehe· 
le beschikbare terrein. De vormgeving van de t:wee kristallijne lichamen 
brengt spaoning in het ontwerp. Met hun hoekige contouren Iijken ze op de 
rotsblokken waaruit de pieren bij de riviermond zijn opgebouwd. 
Moneo's glasvolumes kunnen op het eerste gezicht misschien voor simpele 
kubussen worden aangezien, maar in werkelijkheid zijn het prisma's die 
subtiele geometrische bewerkingen hebben ondergaan. In de plattegrond 
zijn de prisma's verdraaid, niet al.leen onderling maar ook ten opzichte van 
het grid van de aangrenzende stadswijk. De ruimte tussen de prisma's Ligt in 
het verlengde van de enige straat die naar de Kursaalleidt, zodat het zicht 
door deze straat niet op het gebouw tot stilstand komt maar zich door een 
brede kloof opent oaar de heme!. Van opzij gezien hellen de twee lichamen 
enigszios over, ieder in een andere richting: het grote naar de open zee en 
het kleioe oaar de berg die het uitzicht aan de noordoostkant afsluit. Dit 
overhellen dat zichtbaar is aan de verticale en de horizontale lijnen van de 
prisma's, geeft het project een beheerste dynamiek. 
Tegenover de subtiele vervorming van de geometrie staat de meer in het oog 
lopende manipulatie met de huid van het gebouw. De gevelvlakken van de 
twee prisma's worden gevormd door een I:\veetal stalen rasters waartegeo een 
dubbele glazen gevel is bevestigd. De buitenste glashuid bestaat uit holvor· 
mige delen die de horizootale lij nen in de gevel benadrukken, de binnenste 
huid is opgebouwd uit vlakke glaspanelen. Met deze oplossing wordt bereikt 
dat het gebouw er overdag uitziet als een brok kristal dat door zijn zeegroene 
kleur opgaat in het landschap en zich aldus losmaah van de stad· precies 
zoals Moneo het van meet afheeft bedoeld. Maar na zonsondergang is het 
gebouw veel nadrukkelijker aanwezig. Een uitgekiend verlichtingssysteem in 
de dubbele glazen gevel zorgt er dan voor dat de prisma's met een eigen luis· 
ter bemiddclen tussen het natuurlijke duister van de zee en het overvloedige 
kunstlicht van de nachtelijke stad. 
De twee concertzalen zijn als vrijstaande houten dozen in de glazen omhul· 
seIs geplaatst. Een spectaculaire ha!' ondergebracht in de ruimte tussen de 

l~ 
Lengtedoorsnede over concertzaal 

Lengtedoorsnede over het podium met concertzaal en congrescentrum 
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rechts De concertzaal 

midden onder Verhogingen en trappen in de ha!' Duidelijk 

waarneembaar is dat de Concertzaal is opgevat als een 

gebouw in een gebouw. 

uiterst o nder Foyer concertzaa!. De dubbele glasgevel en 

de betonnen draagstructuur zijn duidelijk waarneembaar. 

rech terpagina 

Ruirnte tussen de dubbele glasgevel en de wand van de 

concertzaal. 

glashuid en de houten doos, verschaft toegang tot de grootste van de twee 
zalen. Een indrukwekkend stelsel van verhogingen en trappen verleent aan 
de hal het karakter van een stede.lijke burgerzaal. Tegen de achterwand van 
deze schitterende foyer bieden enkele zorgvuldig geplaatste en ruirn be me
ten vensteropeningen zicht op de zee en de horizon. Aan de Avenida de la 
Zurriola, waar zich de entree bevindt, maakt een grote horizontale luifel de 
gebouwdeJen voor het oog van de voorbijganger tot een eenheid. De ruirnte 
onder de luifel geeft doeltreffend vorrn aan de overgang tussen de omringen
de stad en het interieur van de KursaaL Ook hiel' is de relatie tU5sen gebouw 
en stad niet vormgegeven als een ha rd contrast. 
Juwelen tegel10ver banale dozen: in die tegenstelling schuilt het succes van 
Moneo's ontwerp. Het alledaagse stadsleven heeft genoeg aan anonieme 
dozen, maar de magie van een muziek-, dans- oftheatervoorstelling kan 
alleen onstaan in uitzonderlijke gebouwen. Bijvoorbeeld in gebouwen als 
juwelen , gemaakt uit glas en licht. 

Vertaling Dave Wendt 

CENTRO KURSAAL SAN SEBASTIÁN 

Opdra cittgever Centro Kurs3al·Kursaal Elkargunea S.A. 

Fi,wn cicrs Mun.i cipality ofSan Scbastián , Diputation ofCuipuzcoa, Basquc 

Covernment, Mini s try ofCulture 

Ontwerp Rafael Moneo 

Projectarchitect Luis Rojo 

Prijsvraag Jefflnaba , Andrew Borges. Barry Priee, Ez ra Could, Collette Creppell, Nancy 

Chen , Albert Ho 

Ontwerp en werktckmingel1 Ignacio Quemada, Eduardo Belzunce, Fe rnando Iznaola . 

Collette Creppell , Jan Kle ihues. Luis Diaz Maurino. Adolfo Za ne tti , Robert Robinowitz 

COllstructie Ignacio Quemada, Juan Beldarrain, Pedro Elcuaz, Imanol Iturria 

Adviswr constructies Javier Mante rola . Hugo Corres & Associa tes . Jesús Jiménez Cañas 

Adviswr i,¡staUaties J.C. Asoc iados 

Adviswr akoe.s tiek Higini Arau 

Aa,memer Murias, Moyua (fundering): Dragados, Amcnabar, Altllna y Uria 

(betonconstructie): URSSA (s taa lconstructie): Umoran (gordijnen); Blasco. Elorza 

(vloe rbedekking) : Elektra, Ondoan, Imave, Ciroa, Cenia (ins talla ties) 

Maq¡lette Juan de Dios Hernández en Jesús Rey 

Capaciteit ar<ditori",,, /symphony hall [806 zitplaatsen 

lnhol<d 15 .884 m ' (concertcaa l) : 13.773 m ' (opera) 

Capaciteit cOllgreshal/chamber lta1l 624 zitplaatsen 

1"llO lId 4.546 m ' 

Bruto/netlo vloeroppelvlak 6 0-440 m ' / 49.90 8 m' ; 

Exterior lIrbanizatioll 10.776 m > 

Prijsvraag maart 1990 

Voorlopig o/ltwerp oktober 199 0 

Werktekel1 illget¡ november (993 

Aa,¡vang b OUlV ¡u ni 1995 

Opleverillg augus!lIS 1999 

Bouwbudget 9.000 miljoen pesetas 
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