
P/////AKT biedt uitzonderlijk en jong talent 
een platform. Het organiseert en faciliteert 
grootschalige solo tentoonstellingen van 
kunstenaars die in onze maatschappij een 
onafhankelijke positie in durven te nemen. 
Deze specifieke houding kan enkel bestaan 
met financiële onafhankelijkheid en een goede 
expositieruimte. 

          Het beperkte budget dient zorgvuldig  
          besteed te worden, Expose & Revolve stelt 
voor het merendeel van het geld te behouden voor 

de kunsten. In plaats van een kostbare,  tijdelijke 
voorzet-gevel wordt het gebouw, in zijn huidige 
staat, in één kleur geverfd. Hiermee transformeert 
het gebouw van een anoniem pakhuis tot een 
herkenbaar object.

          Het ”Gele Huis” genereert voldoende
          exposure op kleine schaal aan het 
Zeeburgerpad, de beide kanalen en de Veelaan. 
Maar creëert op de grotere schaal van de stad ook 
een sterke identiteit. Het gebouw als uithangbord.
         

          P/////AKT verdient een bijzondere entree, 
          een uithangbord. De middelste poort 
wordt vervangen door een 'opgedikte' taatsdeur. 
Aan dit multifunctionele object kan men zien of 
de expositieruimte geopend is. De deur heeft 
een glazen vitrine en buiten openingstijden 
biedt het een sneak peak op de expo. Aan de 
binnenzijde zit in de deur een kleine garderobe, 
een aantal opbergvakken en een uitklaptafel voor 
de gastheer/ vrouw. In open toestand ontstaat 
er een aantrekkelijke entree, de deur sluit, 
aan de binnenzijde, een tochtportaal zodat de 

expositieruimte in alle seizoenen te gebruiken is. 

          Geel stimuleert de hersenen en staat voor 
          optimisme en energie. Het is een warme 
kleur die creativiteit stimuleert. Geel doet ook 
denken aan bouw en wegwerkzaamheden, het 
geeft tijdelijkheid en verandering aan. De ”lik” verf 
draagt bij aan het gewenste rauwe karakter van 
het zeeburgerpad. Daarnaast valt geel op, een 
uitermate geschikte kleur voor exposure.
 
Minimaal budget, maximaal resultaat!
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Door het raam 
zag ik een glimp 

van de nieuwe expo, 
ik ben ontzettend 

nieuwsgierig !!!

boven isometrie nieuwe entree buitenzijde

boven isometrie nieuwe entree binnenzijde
beneden aanzicht straatgevel zeeburgerpad 1 : 100

links & rechts aanzicht entree buiten en binnenzijde 1 : 50
midden plattegrond nieuwe entree 1 : 50
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draaibare deur
3 x 3m - zwart staal

P/////AKT
logo verlicht

 groot raam
vitrine en sneak preview

kader 
in bestaande opening

tochtportaal
aantrekkelijke nieuwe entree

afsluitbaar raam
geeft contact met de straat

vitrine raam

garderobe

opbergvakken en kast

uitklapbare tafel

I.C.T. kast 
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