
PLASTIC P/////AKT

PLASTIC
Amsterdam bindt de strijd aan met plastic in het water. Het afval leidt tot ernstige 
milieu verontreinigingen en vergiftiging van verschillende fauna. Afgelopen jaar heeft 
de Gemeente ongeveer 550 ton drijf- en grofvuil (voornamelijk plastic) uit het water 
kunnen halen.

Waaraan het aan ontbreekt is dat de bevolking zich niet bewust is van het enorme 
afvalprobleem en zich niet verantwoordelijk voelt.

P/////AKT
Het Platform voor hedendaagse kunst (P/////AKT) aan het Zeeburgerpad kan hier een 
belangrijke rol in gaan vervullen, passend bij de filosofie van het centrum om een 
andere visie op het huidige denken te verbeelden.

Het plastic afval uit de Amsterdamse wateren wordt zichtbaar gerecycled als nieuwe 
duurzame schil voor het P/////AKT. De voorzetgevel bestaat uit 18.000 gerecyclede 
verschillende plastic flessen. Door de gevel kan men bewust worden van de 
hoeveelheid plastic afval wat veroorzaakt is door de mens, wat mogelijk tot een 
bewustere omgang van afval kan leiden.

De half transparante nieuwe gevel (voor/ en zijgevel) vormt een sluier om het gebouw 
en creëert een prachtige gelaagd, tactiel gevelbeeld. Door middel van ledverlichting in 
de flessen biedt het tevens mogelijkheden om het expositie programma te adverteren.

Dit weerspiegeld het experimentele karakter van het gebouw.

Verschillende gevelopeningen (luiken en deuren) vertalen het gedifferentieerde 
gebruik in het gebouw. De ruime entree wordt gevormd door een grote openstaand 
luik opgebouwd uit gerecyclede flessen en laat de toegankelijkheid van het gebouw 
zien.

Hierdoor wordt het P/////AKT een nieuw zichtbaar duurzaam baken in Amsterdam!! 
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1. VERZAMELEN
Het plastic wordt met vrijwilligers, kunstenaars en de Gemeente uit het water 
gehaald en via bootjes vervoerd naar het P/////AKT aan de Nieuwevaart.

2. SORTEREN
Op het braakliggende perceel naast het PAKT gebouw wordt het plastic opgeslagen 
en gesorteerd. 

3. HERGEBRUIKEN
De bruikbare delen (verschillende flessen) worden hergebruikt voor de voorzetgevel 
van het P/////AKT. Binnen het P/////AKT kan voorlichting geven worden over de 
omgang en de gevolgen van plastic afval.

De gerecyclede plastic flessen worden door een rooster gestoken, de doppen worden 
aan de andere kant dichtgedraaid en zorgen voor een vaste verbinding. Het rooster 
met de flessen wordt vervolgens gemonteerd op de bestaande gevel.
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