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Inleiding  
 

De positieve ontwikkelingen van voorgaande jaren zetten in 2015 door. Voor het eerst in haar 
geschiedenis brengt P/////AKT een programma dat een volledig jaar beslaat; Not Making Sense As 
Something Else. Dit programma wordt bovendien ondersteund door zowel het Mondriaan Fonds als 
Ammodo.  
 
P/////AKT is al een tijd bezig met de aankoop van het pand aan het Zeeburgerpad 51-53 van de huidige 
eigenaar Stadgenoot. Hoewel de hypotheek bij Triodos rond is, loopt de aankoop vertraging op door 
omstandigheden met het ministerie die langer duurden dan ingeschat. De aankoop is uitgesteld naar 
2016.  
Organisatorisch besluit het bestuur de structuur anders in te richten. De huidige stichting wordt statutair 
gewijzigd en neemt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het pand op zich, voor het 
inhoudelijke programma wordt een nieuwe stichting opgericht, die in 2016 operationeel is.  

Er is 2015 opnieuw erg fijn samengewerkt met de exposanten. Vanwege de praktijk van P/////AKT en de 
tentoonstellingen die altijd uit nieuwe producties bestaan en die op locatie tot stand komen, is er nauwe 
betrokkenheid tussen kunstenaar en team, wat in de regel leidt tot interessante gedachtewisselingen en 
vooral ook tot zeer interessante en opvallende tentoonstellingen. De specifieke insteek van een 
overkoepelend jaarprogramma, aangevuld met de reflectie van een moderator en de teksten van een 
schrijver, is door het publiek zeer enthousiast ontvangen. Hoewel met name de bijdrage van de 
moderator scherper kan d.m.v. strakkere begeleiding en feedback van het team, wordt er wel uitgekeken 
naar de vorm en invalshoek van de uiteindelijke publicatie met LP.  
Al bij aanvang van het jaar is de financiering uit fondsen rond, en hoeven tijdens het jaar geen 
aanvullende aanvragen gedaan te worden. Toch blijkt P/////AKT op onderdelen iets te hoge ambities te 
hebben. Zo worden de verwachtte inkomsten uit het seminarprogramma, de vriendenkring, academie- en 
collectieprogramma niet geheel gehaald. Dit heeft mede tot gevolg dat niet alle plannen uit het 
jaarprogramma (volledig) gerealiseerd kunnen worden. Zo wordt er bijvoorbeeld maar deelgenomen aan 
een beurs, en moet een pragmatische oplossing worden gevonden voor een geplande internationale 
uitwisseling, die niet wil vlotten. In de regel wordt er veel gerealiseerd met weinig middelen, ook wat 
betreft het aantal uur dat voor het team staat gereserveerd. 
 
In het team vinden er enkele wijzigingen plaats. Bas Hendrikx keert na een jaar bij het curatorial 
programme van de Appel arts centre terug naar P/////AKT, en neemt zijn taken weer over van Jasmijn 
Jarram die hem gedurende een ruim half jaar verving. In februari 2015 voegt Valeria Marchesini zich bij 
het team en neemt de taken PR, communicatie, bibliotheek en archief op zich. Zakelijk leider Gieneke 
Pieterse geeft in oktober aan per 1 februari 2016 te stoppen. Er wordt een waardige opvolger gevonden 
in Peter Happel en de overdracht vindt plaats in de loop van december-januari.   
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Programma  

 

Kunst vraagt niet alleen om middelen, maar ook om tijd, aandacht en concentratie. Het huidige 

basisprogramma combineert de functie van signalerend platform voor getalenteerde makers en een 

inhoudelijk programma dat bezoekers, deelnemers en stakeholders meerwaarde en (nieuwe) inzichten 

biedt.  

Het basisprogramma bestaat in 2015 uit zes tentoonstellingen. Daarbij wordt als moderator Freek Lomme 

uitgenodigd; een extra deelnemer die in een zelf gekozen vorm reflecteert op de serie en de individuele 

tentoonstellingen. Marnie Slater wordt uitgenodigd om bij elke tentoonstelling een tekst te produceren. 

Alle resultaten worden opgenomen in een tweetal publicaties.  

 
In 2015 ligt de focus op het onderzoek naar en de ontleding van ogenschijnlijke waarheden en aannames, 
de verwondering daarover en de (on)mogelijkheid om de mentale belevingswereld daarmee in 
overeenstemming te brengen. Elk van de kunstenaars heeft een zeer eigen methode om specifieke 
onderzoeksterreinen met elkaar te verbinden, en van daaruit tot een surrealistische, absurdistische of 
poëtische verbeelding van die belevingswereld te komen. 
 
 
 
Overzicht basisprogramma  
 
 
Bram de Jonghe / Opmerkzaamheidsspanne / Not Making Sense As Something Else I 
22 Feb– 22 Mar 2015 / 
 Extra event: artist talk en voordracht door Freek Lomme 
 
Omdat in 2014 besloten is de tentoonstelling van Chaim van Luit tot ver in januari door te laten lopen 
gaat het jaar enigszins laat van start met een tentoonstelling van Bram de Jonghe. Hoewel hij in korte tijd 
twee grote producties moet neerzetten (een in het kader van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs, die hij 
wint), realiseert hij in P//////AKT een zeer ambitieus project. Als drager voor de tentoonstelling monteert 
hij aan het plafond een diagonale, hangende wand dwars door de ruimte. Deze architectonische ingreep, 
die overigens zelf lijkt te steunen op een sokkel (een wasmachine in dit geval) wordt aangevuld met een 
serie fijnzinnige, poëtisch en zelfs magische werken.  
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Dan Walwin / Sun Room / Not Making Sense As Something Else II / 12 Apr – 10 May 2015 / Extra event: 
video screening en voordracht door Freek Lomme 
 
De tentoonstelling van Dan Walwin is zeker niet minder ambitieus; zijn Sun Room is een ruimtevullende 
installatie, grotendeels opgebouwd uit zwarte buisframes en zeegroen geschilderd hout en aangevuld 
met typisch “Walwineske” video-sculpturen.  De tentoonstelling geldt al snel als een must-see, en ontlokt 
aan Hans den Hartog Jager de uitspraak: “P//////AKT is een plek die je niet mag missen als je wil weten 
wat er speelt in de jonge, hedendaagse kunst.” Elementen uit de tentoonstelling zijn begin 2016 te zien in 
De Hallen Haarlem.  
 

 
 
 
 
Bas van den Hurk en Hans Demeulenaere / Politics of Installation Part 2 / Not Making Sense As Something 
Else III / 14 Jun– 12 Jul 2015 
Extra event: slideshow performance door Koenraad Dedobbeleer en voordracht Freek Lomme 
 
Van den Hurk en Demeulenaere gaan een gelegenheidsverband aan en realiseren twee opeenvolgende 
tentoonstellingen (deel I in Loods 12, Wetteren, BE). In P//////AKT realiseren ze een grootschalige 
gesammt-productie, onder andere bestaand uit nagebouwde elementen van het Aldo van Eyck paviljoen 
en een betonnen wand (vrij naar de Belgische architect Juliaan Lampens), aangevuld met kleinere werken 
van beide kunstenaars en gastkunstenaars Koenraad Dedobbeleer en Lorelinde Verhees. Naar aanleiding 
van de twee tentoonstellingen verschijnt een publicatie uitgegeven door Roma.  
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Claudia Pagès & Ulijona Odišarija  / Empathy and Burnout /  Not Making Sense As Something Else IV 
30 Aug– 20 Sep 2015 / Extra event: performance door Claudia Pagès (opening en finissage) 
 
De jonge Litouwse curator Gerda Paliušyté (Vilnius, UvA) stelt op uitnodiging van P//////AKT een 
tentoonstelling samen. Samen met kunstenaars Claudia Pagès (SP, Sandberg Instituut) en Ulijona 
Odišarija (LT, Slade University) komt ze tot een intrigerend totaalconcept waarbij Pagès (audio)installatie 
Empathy en Odišarija’s videoprojectie Burnout elkaar in licht en donker afwisselen. De slimme bezoeker 
komt rond 16 uur om de transitie mee te maken.  
 

 
 
 
 
Roderick Hietbrink  / Roaming Organs / Not Making Sense As Something Else V  
11 Oct – 8 Nov 2015 
 
Sinds zijn residency aan de Rijksakademie woont en werkt Hietbrink het grootste deel van het jaar in 
Oslo. Voor zijn tentoonstelling bij P//////AKT verblijft hij een maand in de residency, waar hij geruime tijd 
bezig is om uit 150 meter lila stof eigenhandig een tent in elkaar te naaien; een soort spirituele, 
vervreemdende expositieruimte in de ruimte van P//////AKT. Daarbinnen een videoprojectie en een 
aantal eigenaardig lichamelijke beelden, waaronder een vrijstaand stelsel van transparante buizen en 
papier-maché vormen waar groezelig water uit het kanaal in wordt rondgepompt.  
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Kasper Bosmans  / Little Cherry Virus / Not Making Sense As Something Else VI 
22 Nov – 20 Dec 2015 / Extra event: interventie i.s.m. Nico Dockx In het kader van het Amsterdam Art 
weekend 
 
Doorbrekend talent Kasper Bosmans (Lommel, BE) wordt in 2014 door P//////AKT opgepikt van het HISK 
in Gent, en heeft als afsluiter van de serie zijn eerste (solo)gelegenheid in Nederland. Little Cherry Virus is 
het resultaat van zijn eerste bevindingen uit onderzoek naar de gevolgen van kolonialisme/het 
binnenhalen van vreemde elementen. Het narratief dat hieruit ontstaat – een vervlechting van de 
gevolgen van een kersenboomvirus voor het Vlaamse landschap en de ontmoeting van de stichters van 
Pennsylvania met een plaatselijke indianenstam -  is eerder abstract en poëtisch dan politiek; een 
installatie van verschillende elementen, objecten en schilderijen die ruimte laat aan de verbeelding.  
 

 
 
 
 
 
Moderator en schrijver 
Curator en dichter Freek Lomme (onder andere bekend als directeur van Onomatopee in Eindhoven) 
werd uitgenodigd om naar eigen inzicht te reflecteren op de serie tentoonstellingen Not Making Sense As 
Something Else. Zijn aanpak is enerzijds zeer concreet – het aanleggen van lijsten met alle in de 
tentoonstellingen gebruikte materialen om deze tot de pure essentie terug te brengen- en anderzijds 
poëtisch; op basis van de gebruikte materialen en de resulterende werken schrijft hij een poëtische 
voordracht, die in een aantal gevallen ook in de tentoonstelling wordt voorgelezen. Een en ander wordt 
uiteindelijk vastgelegd in een publicatie in de vorm van een elpee met insert.  
De aanpak van Marnie Slater (NZ, woont en werkt in Brussel) staat bijna haaks op die van de moderator. 
Haar eerste reactie op de vraag van P//////AKT was het besluit om niet zelf te schrijven maar in plaats 
daarvan per tentoonstelling iemand anders uit te nodigen, allemaal vrouwen overigens gezien het hoge 
gehalte aan mannen onder de exposerende kunstenaars). Bovendien wordt er niet “concreet” 
gereageerd op de tentoonstellingen, maar bestaan de bijdragen uit sci-fi verhalen die zich afspelen in het 
geboortejaar van de kunstenaars met als achtergrond de mentale ruimte van een hotelkamer. De teksten 
worden gebundeld in het pocketboek The Four Seasons.  
Beide publicaties verschijnen in het voorjaar van 2016. 
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Internationaal / AiR 
 
In 2015 wordt er voor vier tentoonstellingen gebruik gemaakt van de Air: Bas van den Hurk & 
productieteam, Claudia Pagès, Roderick Hietbrink en Kasper Bosmans verblijven er allemaal zo’n 4 weken 
voor op- en afbouw en tussentijdse events. Tussendoor wordt de AiR voor een zeer schappelijke 
vergoeding ter beschikking gesteld aan o.a. internationale gasten van de Appel, Framer Framed en 
inpandige huurders van studio’s. De bezettingsgraad blijft nog wat achter bij de ambities en in 2016 
wordt de AiR als voorziening voor derden actiever gecommuniceerd.  
De ambitie om meer buitenlandse kunstenaars de programmeren wordt dankzij de AiR gerealiseerd, 
maar het blijft nog steeds moeilijk om een samenwerking met een instelling handen en voeten te geven. 
Dat heeft zeker te maken met de beperkte tijd en middelen: het op afstand communiceren met het 
Londense initiatief AND/OR verloopt wat P//////AKT betreft in ieder geval onvoldoende soepel om 
zekerheid te bieden voor een kwalitatieve samenwerking. Als alternatief wordt besloten om samen te 
werken met een internationale gastcurator. Gerda Paliušyté, voorgesteld door Marnie Slater, krijgt de 
vrije hand om een tentoonstelling in P//////AKT te realiseren. Paliušyté woont en werkt op dat moment 
zowel in Vilnius als Amsterdam. Op haar beurt introduceert zij P//////AKT aan de in Vilnius gevestigde 
instelling Rupert, met het oog op een toekomstige samenwerking. In 2015 worden ook concrete 
afspraken gemaakt voor een uitwisseling met Progetto Diogene in Turijn: na een kleine, wederzijdse 
selectieronde worden kunstenaars Bram de Jonghe en Francesca Ferreri uitgenodigd voor een 
werkperiode en solotentoonstelling op locatie.  
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Beurs: Poppositions Brussel 
 
Hoewel P//////AKT helaas niet wordt geselecteerd voor Art Rotterdam Intersections (deze eerste editie 
staat in het teken van het Nederland-Vlaanderen jaar) wordt wel deelgenomen aan Poppositions, dat 
gelijktijdig plaatsvindt met Art Brussels. Michiel Hilbrink, een kunstenaar waar P//////AKT op dat moment 
actieve belangstelling voor heeft, maar niet in het eigen programma kwijt kan, wordt uitgenodigd om er 
nieuw werk te presenteren. It is too early in our relationship for that, too soon too (21-24 april 2015) is 
een zeer geslaagde installatie op een visueel moeilijke locatie: “Absoluut hoogtepunt: geweldige 
installatie Michiel Hilbrink bij P/////akt. Zintuigelijk geheel met de ruimte.”(Trendbeheer). Poppositions 
trekt een groot aantal bezoekers, waaronder veel (internationale) curatoren en verzamelaars.  
 

 
 
 

Seminar 
Het seminar vond in 2015 eenmaal plaats, in het kader van Politics of Installation. In samenwerking met 
moderator Freek Lomme en kunstenaars Bas van den Hurk & Hans Demeulenaere wordt er een 
dagprogramma opgesteld bestaande uit presentaties en een workshop omtrent 
tentoonstellingsarchitectuur. Onder de deelnemers architecten en ingenieurs, een ambtenaar van de 
centrale Stad en een medewerker van een particulier fonds.  
Het is en blijft moeilijk om (nieuwe) betalende deelnemers te werven. In 2015 wordt daarom besloten 
het voor dat jaar bij een seminar te houden, maar ook om verder na te denken over een manier om het 
inhoudelijke ondernemerschap steviger in te richten. Het idee ontstaat om samen met Kunstverein het 
voortouw te nemen in een opzet voor samenwerking met een aantal andere instellingen in Amsterdam. 
Idee hierachter is dat er door meer partijen een groter aanbod gerealiseerd kan worden, waarbij partijen 
bovendien elkaars netwerk kunnen delen.  

Amsterdam Art Weekend 
In 2015 wordt voor het eerst een aantal initiatieven uitgenodigd om mee te doen aan het Amsterdam Art 
weekend (naast P/////AKT zijn dat Kunstverein en Rongwrong). Er wordt speciaal gevraagd om 
performance, als aanvulling op het aanbod van de instituten en galeries. Hoewel P/////AKT daar 
natuurlijk voor openstond is er tijdens een evaluatie gevraagd om de vraag om een speciale event de 
volgende keer iets ruimer in te zetten. P/////AKT draagt graag bij met iets dat inhoudelijk samenhang 
heeft met de lopende expositie, en dat kan van alles zijn. Deze keer is het in ieder geval geen probleem, 
maar helaas kan de geplande performance van Kasper Bosmans met gelegenheidspartner Marthe Ramm 
Fortun (NW) wegens persoonlijke omstandigheden van de laatste niet doorgaan. In plaats daarvan wordt 
de Vlaamse kunstenaar Nico Dockx bereid gevonden om een interventie te plegen, die als cadeautje aan 
de bezoekers kan worden meegegeven.  
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Talentontwikkeling, aanvullend programma, hostings 
Talentontwikkeling vervult een structurele rol in de organisatie en het programma. Naast het reguliere 
programma organiseert P////AKT regelmatig academieprogramma’s waar studenten van diverse 
opleidingen ervaring opdoen bij het samenstellen en inrichten van een expositie. In 2015 wordt een 
academieprogramma gemaakt voor studenten van de HKU. Na een presentatie over P/////AKT en 
atelierbezoek aan het derde jaar wordt een aantal studenten geselecteerd om mee te doen aan een 
groepstentoonstelling; een les tentoonstelling maken in een snelkookpan, van het ontwikkelen van een 
invalshoek tot inrichten en pr.  
Daarna wordt besloten om met het begeleiden van studenten op deze manier niet door te gaan. Het 
eigen programma laat weinig tussentijdse ruimte over om iets dergelijks te programmeren. Bovendien 
staan de inkomsten in geen verhouding tot de tijd en energie die iets dergelijks, hoe waardevol ook, 
uiteindelijk kost. In 2016 wordt nog wel gekeken naar het ontvangen van groepen studenten / het geven 
van gastlessen op locatie.  
Datzelfde geldt voor het hosten van projecten door externe partijen, met als aanvullende reden dat 
dergelijke projecten toch vaak als een P/////AKT-expositie worden gezien en het eigen, inhoudelijke 
programma nou eenmaal zeer specifiek is.  

 
Alumniclub 
Aan het eind van 2015 wordt de eerste bijeenkomst voor de Alumniclub gepland, deze vindt in december 
plaats. In overleg met de leden wordt bepaald in welke frequentie en vorm deze club verder vorm gaat 
krijgen. De respons is zeer positief en nagenoeg alle uitgenodigde kunstenaars (zelfs die buiten 
Nederland) worden lid.  
 

 

Kwantitatieve gegevens  
Aantal tentoonstellingen    7 
Aantal lezingen/debatten/symposia   5   
Aantal nationale events     1     
Aantal internationale events     1 
Aantal publicaties     2 

Bezoekers tentoonstellingen*    2885 
Bezoekers lezingen/debatten/symposia   220 
Bezoekers nationale events    85 
Bezoekers internationale events    6000 
Oplage publicatie     100/250 

Deelnemers seminar     7 
Deelnemers academieprogramma   9 

Samenwerkingen Amsterdam    2 
Samenwerkingen nationaal    2  
Samenwerkingen internationaal    2   

*inclusief openingen 
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Broedplaats 
  
Pand  
Ultimo 2015 is de opzet van de financiering voor zowel de aankoop als de hoognodige verbouwing van 
het pand nog steeds op orde. Woningcorporatie Stadgenoot heeft de formele handelingen welke nodig 
zijn bij de verkoop van woningen in de sociale sector nog niet weten af te ronden. De overdracht zal 
hierdoor pas in 2016 plaats kunnen vinden. Voor de aankoop, het beheer en de verhuur van de ateliers 
zal stichting PAKT zorg dragen. De programmering wordt dan in een nieuwe stichting P////AKT onder-
gebracht.  
 
Onderhoud  
In 2015 heeft P////AKT divers klein onderhoud uitgevoerd. De blusmiddelen en het brandalarm zijn door 
Chubb Varel gekeurd.  
 
Artist in Residence  
De Artist in residence is beschikbaar voor P/////AKT, huurders van de broedplaats en diverse 
Amsterdamse kunstinstellingen en heeft een minimale bezetting gehaald. In 2016 zal actiever bekendheid 
worden gegeven aan de AiR. 
 
Huurders  
In 2015 hebben er enkele wisselingen plaatsgevonden. Bij het werven van nieuwe huurders hebben we 
ons gefocust op beeldend kunstenaars, op die manier sluit het beleid van de broedplaats beter aan bij de 
expositieruimte en de AiR.  
 
Overzicht huurders ultimo 2015  
Coup (grafisch vormgevers)  
De Gemeenschap (theater)  
Feikes Huis (theater)  
Hans Gritter (kunstenaar)  
Iam Expat (netwerk organisatie)  
Irma Bruijne (kunstenaar)  
Jean Baptist Maitre (kunstenaar)  
Kassys (theatergroep)  
Roald van Oosten (componist)  
Rob van de Werdt (kunstenaar) 
True Works (producer)  
Eva Posthuma de Boer (schrijver)  
Rumiko Hagiwara (kunstenaar)  
Charlotte ten Raa (kunstenaar)  
Katja Novitskova (kunstenaar) 
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Publieksbereik  

 
Communicatie  
De belangrijkste doelgroep bestaat uit publieksgroepen die actief bij het programma betrokken zijn, 
veelal kunstprofessionals. Zij zijn als kunstenaar, curator, theoreticus of criticus nauw betrokken bij de 
hedendaagse kunst of volgen een beroepsopleiding daartoe. Deze groep draagt bij aan de reputatie en 
kwaliteit van P/////AKT en uitgangspunt van het programma en publieksbenadering.  

Publieksbereik  
Het vaste publiek van P//////AKT wordt op regelmatige en actieve basis op de hoogte gehouden van het 
programma middels uitnodigingen per post, digitale nieuwsbrieven en Facebook evenementen. Ook 
vormt het uitgeven van publicaties een vast onderdeel van het programma, zoals in 2015 naar aanleiding 
van de tentoonstellingsserie All We Can Do….  
Via de nieuwsbrief krijgen ongeveer 2000 abonnees regelmatig een update van het programma en 
aankomende evenementen. Daarnaast wordt er uitvoerig en gericht geflyerd op specifieke locaties in 
Amsterdam en via diverse culturele instellingen in het land. Tot slot worden tentoonstellingen bij 
P/////AKT regelmatig besproken in kunst- en dagbladen, wat in het geval van goede recensies 
onmiddellijk leidt tot hogere bezoekersaantallen.  

 

 

Internet  
De website vervult een sleutelrol in de communicatie van het programma naar het publiek. De 
wisselwerking tussen ons sociale medianetwerken en de digitale nieuwsbrief wordt in 2015 gehandhaafd 
en verbeterd. Facebook is voor P////AKT een belangrijk kanaal voor het aankondigen van activiteiten en 
het bewerkstelligen van laagdrempelig contact met het publiek. Momenteel zijn er ruim 4000 volgers op 
Facebook, wederom een stijging van 1000 ten opzichte van voorgaande jaar. Daarnaast gebruikt 
P/////AKT sinds 2015 Instagram en Twitter. Verder worden tentoonstellingen en activiteiten van 
P/////AKT steevast vermeld in diverse digitale tentoonstellingsagenda’s, zoals De Uitkrant, Iamsterdam, 
AKKA, galeries.nl, Amsterdam Art en exhibitionist.nl.  

Media inkoop  
In 2015 adverteert P/////AKT in ieder nummer van Metropolis M, aangevuld met een banner op hun 
website voor iedere tentoonstelling. In het kader van het Nederland-Vlaanderen jaar een de ruime 
vertegenwoordiging van Vlaamse kunstenaars in het programma wordt ook in ieder nummer van de 
Witte Raaf geadverteerd.  
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Persoverzicht  
Kasper Bosmans Little Cherry Virus 
- Artviewer, Kasper Bosmans at P/////AKT, 10 december, 2015 
- De Witte Raaf 179, Machteld Leij, januari-februar1 2016 
 
Roderick Hietbrink Roaming Organs 
- MetropolisM, Lotte van Geijn, 28.10.2015, Het nierfalen van de wereld Roderick Hietbrink 
 
Claudia Pagès & Ulijona Odišarija Empathy and Burnout 
- aqnb, 06.10.2015, claudia pagès + ulijona odišarija @ p//////akt reviewed, Altering, faltering, fading. 
 
Bas van den Hurk en Hans Demeulenaere Politics of Installation Part 2 
-H.ART, 25.06 2015, Kunst met een publieke verantwoordelijkheid, door Machteld Leij 
-Monshouwer editions, juni 2015, Politics of Installation. Part II – confronterende duo-tentoonstelling in 
PAKT Amsterdam, door Saskia Monshouwer 
 
Poppositions, Michiel Hilbrink 
It is too early in our relationship for that, too soon too 
-Trendbeheer,28.04.2015, Poppositions, door Jeroen Bosch 
 
Dan Walwin, Sun Room 
-NRC., 24.04.2015, Walwin toont wetmatigheden van de Natuur, door Hans den Hartog Jager 
-This is Tomorrow, 01.05.2015, Dan Walwin Sun Room, door Maeve Connolly 
 
Bram de Jonghe, Opmerkzaamheidsspanne 
-Sculptuur.nu, feb. 2015, Bram de Jonghe bij P/////AKT. 
-Trendbeheer, 11.03.2015, Bram de Jonghe @ P/////AKT, door Jeroen Bosch 
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Organisatie  

 

Bestuur 
Met het oog op de aankoop van het pand is besloten om een tweede stichting op te richten, die in 2016 
actief zal worden. De taken betreffende aankoop en beheer van het pand komen te vallen onder de 
huidige stichting (Stichting PAKT), de taken aangaande het tentoonstellings- en aanverwante programma 
vallen onder de nieuwe stichting (Stichting P/////AKT).  
 
Bestuur Stichting PAKT (pand) 
Rob van de Werdt    
Nienke Vijlbrief  
Britt Hendriks   

Raad van Toezicht Stichting PAKT (pand) 
Gerard Loozekoot* 
Alexander Ramselaar 
Frederik Schutte (per 1 november) 

Bestuur Stichting P/////AKT (expo) 
Rob van de Werdt    
Nienke Vijlbrief    
Bas Hendrikx 
Britt Hendriks 

Raad van Toezicht Stichting P/////AKT (expo) 
Gerard Loozekoot*  
Roos Theuws 
Frank Hilhorst 
*Per 1 december is er een vacature voor het voorzitterschap van beide RvT.   

Staf  
Staf in 2015 

Rob van de Werdt   Oprichter 
Nienke Vijlbrief   Oprichter 
Gieneke Pieterse   Zakelijk leider 
Bas Hendrikx    Associate curator* 
Yasmijn Jarram   Assistent curator 
Valeria Marchesini  Assistent  

Vrijwilligers: Najiba Brakkee, Lidewij Sloots    
*t/m juni 2015 volgde Bas Hendrikx het curatorial programma van de Appel arts centre, Yasmijn Jarram verving hem gedurende 
deze periode.  

Netwerk 
P/////AKT is in 2015 lid van verschillende belangenverenigingen en brancheorganisaties. P/////AKT heeft 
zich aangesloten bij de Zaak Nu (belangenvereniging presentatie instellingen nationaal), PLOA Platform 
Ontwikkelinstellingen Amsterdam, en is lid van Platform BK. In 2015 heeft P//////AKT zich actief 
beziggehouden met de buurtgroep Zeeburgerpad.  
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Ondernemerschap  
P/////AKT staat zeer goed aangeschreven als presentatie instelling. In de afgelopen jaren heeft P/////AKT 
zich met hulp van bijdrages van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Kunstenplan en het Mondriaan 
Fonds ontwikkeld tot een financieel gezonde organisatie. P/////AKT wil laagdrempelig zijn en heft dus 
geen entreegeld. Dit is mede mogelijk dankzij haar nevenfunctie als broedplaats, waarmee door 
inkomsten uit verhuur  de tentoonstellingsruimte wordt gefinancierd.  

Seminars  
Op zoek naar andere financieringsmogelijkheden door bedrijven hebben we het seminarprogramma 
ontwikkeld. De kunstenaars en de moderator stellen hiervoor een dagprogramma samen. Deelname kost 
500 euro per deelnemer. In 2015 zijn er in totaal 7 deelnemers voor dit seminar, waarvan 4 betalend.  

Academieprogramma  
Naast de seminars, biedt P/////AKT een academieprogramma voor studenten in de laatste fase van hun 
opleiding, gericht op het samenstellen en inrichten van een tentoonstelling. Afhankelijk van de duur van 
het programma en de grootte van de groep wordt tussen de 1.500,- en 3.000,- euro gerekend. In 2015 
vindt het academieprogramma eenmaal doorgang met studenten van de HKU.  

Plannen voor 2016  
Omdat de sponsoring achterblijft wordt de komende tijd vooral ingezet op cultureel ondernemerschap. 
Het seminarprogramma maakt een doorstart in de vorm van het loyaltyprogramma. Daarvoor wordt 
samen met een select aantal kwalitatief hoogwaardige Amsterdamse instellingen een gezamenlijk 
programma aangeboden. Hierdoor groeit het bereik en vermindert de werklast per instelling.   

De focus op het gebied van internationalisering ligt in 2015 voornamelijk in België in verband met het 
Nederland-Vlaanderen jaar. Internationaliseren bied de mogelijkheid een breder publiek te bereiken, 
daarom wordt in 2016 de focus verlegd naar een groter gebied in Europa voor een structurele 
samenwerking met internationale partnerinstellingen. Zo wordt er gesproken met een aantal instellingen 
in Europa voor het opzetten van een gezamenlijk partnernetwerk.  
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Toelichting op de financiën 

 

Aangezien de aankoop van het pand in 2015 nog steeds niet gerealiseerd is wijkt de begroting hierin af en 
is er nog steeds sprake van inkomsten en uitgaven die zich laten vergelijken met de situatie in de 
voorgaande jaren. In plaats van hypotheekaflossing en rente is er nog steeds sprake van huur, en de 
inkomsten uit verhuur blijven op het oude niveau aangezien er nog geen sprake is van inkomsten uit twee 
sociale huurwoningen en een gewenste verbouwing nog niet heeft plaatsgevonden.  
Normaliter gaan de inkomsten en uitgaven pand ongeveer gelijk op, maar in 2015 vallen de uitgaven flink 

De uitgaven voor huisvesting vallen in 2015 hoger uit omdat de laatste maand huur 2014 ten 
laste van 2015 is gekomen. Bovendien geeft de afrekening van jaar 2015 een stijging van de 
energielasten. Het negatieve resultaat komt volledig ten laste van het eigen vermogen. 
De personele lasten stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat 
er nu 5 mensen werkzaam zijn voor P/////AKT maar vooral ook doordat het budget voor de zakelijk leider 
in de eerdere begroting Kunstenplan over verschillende posten verdeeld was. De definitieve begroting en 
realisering voor 2015 komt uit op 51.000 euro voor bemensing. Daar staat tegenover dat er onder de post 
bestuur en professionalisering toch op bezuinigd is voor een bedrag van 8.250 euro. De post Vrijwilliger is 
verdisconteerd onder PR.  
De eigen inkomsten vallen ten opzichte van de (zeer optimistische) begroting tegen. Aan de andere kant 
verloopt de fondsenwerving dermate goed dat het programma zonder verdere noemenswaardige 
bezuinigingen uitgevoerd kan worden. Zo blijft het voor de kunstenaars beschikbare budget nagenoeg 
gehandhaafd, al constateert P/////AKT dat een deel van de beschikbare fee toch opgaat aan 
materiaalkosten. Op vergelijkbare manier verdwijnt het leefgeld voor verblijf in de residency in de post 
reiskosten. Overige afwijkingen zijn het gevolg van wijzigingen in het programma (bijvoorbeeld wordt er 
aan 1 beurs deelgenomen in plaats van 2). De productie van een van de twee publicaties zit 
verdisconteerd in het honorarium (schrijver) aangezien die aan Marnie Slater is uitbesteed.  
 

 


