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VOORAF 

Zoals dat voor de hele sector en samenleving geldt is 2021 een jaar dat, net zoals 2020, in het teken 

staat van COVID-19. Toch heeft P/////AKT er naar verhouding relatief weinig onder te lijden. Met 

inachtneming van de maatregelen, het treffen van de nodige voorzieningen en een grote mate van 

anticiperen en een flexibele opstelling – ook van de deelnemers -  kan het programma voor het 

overgrote deel worden uitgevoerd als gepland. Uiteindelijk ‘verliezen’ we in de periode 2020 – 2023 

slechts één tentoonstellingsperiode en is er gelukkig niet een kunstenaar afgezegd.  

 

Programmatisch staat 2021 in het kader van Am I an Object, de tweede tentoonstellingsreeks uit de 

de trilogie Hey, where is my mind?, die in 2020 is gestart met de serie The Space Conductors Are 

Among Us en die in de loop van 2022-2023 wordt afgesloten met Turning to Dust and Bones. De 

verschoven planning maakt dat de series niet meer helemaal synchroon lopen met het kalenderjaar, 

maar heeft als bijkomend voordeel dat we het volledige programma tot een gepast en afgerond eind 

kunnen brengen op de huidige locatie; P/////AKT zal haar locatie aan het Zeeburgerpad tegen de 

zomer van 2023 na twintig jaar gaan verlaten. 

  

PROGRAMMA EN RESULTATEN 

Het jaar wordt gestart met een project dat in de eerste instantie in 2020 was gepland. Goodbye 

airpolution, the future is here kan in maart 2021 eindelijk open. Daarna kunnen we van start met de 

nieuwe reeks Am I An Object, die uiteindelijk doorloopt tot in maart 2022, en bestaat uit projecten 

van Christine Moldrickx, Nicola Arthen, June Crespo, David Dale gallery (Glasgow, deel een van een 

internationale uitwisseling) en Sushan Kinoshita. Met uitzondering van de door David Dale Gallery 

gecureerde groepstentoonstelling betreft het allemaal P/////AKT-specifieke, grootschalige  

solopresentaties van nieuw werk. 

 

Voor het contextuele publieksprogramma wordt samengewerkt met het Sandberg Instituut, afdeling 

Critical Studies. Vanuit de open uitnodiging om op de afzonderlijke tentoonstellingen te reflecteren 

in tekst en events vormt zich een team van zes studenten, die zich ruim een jaar lang intensief bezig 

houden met het programma, gesprekken met de kunstenaars en P/////AKT voeren en uiteindelijk in 

duo’s met publiek gedeelde output (teksten, workshops, performance en interventies) komen – het 

centrale essay schrijven ze als een gezamenlijke correspondentie. De bijbehorende publicatie met 

documentatie van de tentoonstellingen en events en teksten verschijnt in 2022. 

De presentaties in het kader van de P//////AKTPOOL lopen synchroon aan het hoofdprogramma. 

Iedere deelnemer (in principe twee op jaarbasis) volgt een traject bestaande uit drie presentaties, 

gesprekken met gasten uit het professionele veld en een publicatie. Doel is om deze net 

afgestudeerde kunstenaars te helpen om de fase tussen de academie en een professionele carrière 

te overbruggen. In maart presenteert David Gronlykke (GRA, 2019) zijn uitgestelde derde project. 

Daarna neemt Benjamin Francis (BAER, 2020) het stokje over. Hij realiseert drie presentaties tussen 

mei en september, waarvan de derde als duo-presentatie met zijn opvolger Tessa Langeveld (AKI, 

2020). Langevelds traject loopt vanaf september door tot in maart 2022.  
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Met haar nemen we voorlopig afscheid van het POOL-traject, dat wegens bezuinigingen na twaalf 

edities sinds 2016 tot onze zeer grote spijt moet worden stopgezet. Temeer omdat het een 

succesvolle en gewaardeerde formule is gebleken. Nagenoeg alle deelnemers hebben de langdurige, 

intensieve samenwerking en support als essentieel ervaren. Op een na hebben alle deelnemers 

hebben hun weg gevonden naar een masteropleiding en/of (internationale) residency (waarvan drie 

op de Ateliers, een op de Jan van Eyck Academie). De kunstenaars die een Bijdrage Jong Talent 

aanvroegen bij het Mondriaan Fonds waren daarin allemaal succesvol. We blijven Stefan Cammeraat, 

Thomas Swinkels, Lisa Sudhibhasilp, , Monique IJsseldijk, Emiel Zeno, Lois Richard, Brigitte Louter, Pia 

Hinz, Laura Hogeweg,  David Gronlykke, Benjamin Francis en Tessa Langeveld volgen en waar nodig 

ondersteunen bij de voortzetting van hun praktijk.  

Waar onze overige alumni veelal geen ondersteuning (meer) nodig hebben geldt ook hier het 

principe dat we ze graag blijven volgen en graag iets voor ze doen. Hiervoor worden de 

P/////AKTSALON, P/////AKTcollectie, bookshop, en internationale projecten ingezet.  

In de SALON – die tevens fungeert als kleine hangplek, bibliotheek, archief en rariteitenkabinet – 

worden alumni gepromoot door kleine presentaties van nieuw werk, een nieuwe publicatie of editie. 

Ook de eigen collectie is hier te zien, deze bestaat uit een groeiend aantal edities in kleine oplage 

door P/////AKT alumni.  

Door corona ligt het internationale programma enigszins stil, dat wil zeggen dat er geen gelegenheid 

is voor oriëntatiebezoeken of het concreet aangaan van nieuwe allianties – lopende contacten in o.a. 

Lissabon en Vilnius staan even on hold. Het eerste deel van een uitwisseling met David Dale Gallery 

uit Glasgow kan in november-december gelukkig wel doorgaan (het retourbezoek van P/////AKT met 

een soloproject van alumna Sarah Pichlkostner vindt plaats in 2022). Met Ricardo van Eyk wordt in 

september 2021 een project gerealiseerd op locatie in Riga, in samenwerking met 427 Gallery. Ook 

ontvangt P/////AKT in december een uitnodiging van ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) 

voor een professioneel bezoek aan Boedapest voor het voorjaar.  

De enige grotere manifestatie die doorgaat is het Amsterdam Art Weekend, waar P/////AKT aan 

deelneemt met twee speciale presentaties van Nicola Arthen en Benjamin Francis.  

Feitelijk in 2021: 

Projecten hoofdprogramma: 5 

Events publieksprogramma: 4* 

Projecten P/////AKTPOOL: 5 

Presentaties SALON: 5 

Eigen publicaties en edities: 4 

Projecten buitenland): 1 

Totaal aantal deelnemers: 32 

 

*een event moet vanwege de laatste lockdown in december – P/////AKT verliest hier gelukkig verder 

alleen de allerlaatste dag van de tentoonstelling - worden afgeblazen. In plaats daarvan wordt een 

videowerk op de website gepubliceerd en voor de performance zelf wordt in 2022 alsnog een 

gelegenheid gevonden.  
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PUBLIEK EN BEREIK 

 

Omdat P/////AKT er in 2021 in slaagt om vijf tentoonstellingsperioden open te zijn valt het verlies in 

bezoekersaantallen uiteindelijk mee. Waar het nog nodig was om met timeslots (van twee bezoekers 

per half uur) te werken, waren die grotendeels volgeboekt. Doordat er geen openingen plaatsvonden 

en er in verhouding weinig publiek van buiten de stad of uit het buitenland naar Amsterdam kwam, 

en er nagenoeg geen gelegenheid was om deel te nemen aan andere manifestaties liggen de 

aantallen natuurlijk wel lager. Wat betreft de exposure via schrijvende pers en digitale media (de 

eigen website, sociale media, blogs, etc.) is er geen sprake van noemenswaardig verschil. Ook de 

verzoeken van diverse kunstacademies om groepen studenten te ontvangen blijven komen en 

hebben we met inachtneming van de regels (buiten reguliere openingstijden, maskers en afstand 

houden) toegelaten): we verwelkomden er zes vanuit heel Nederland en een groep uit Wenen.  

We constateren al enige tijd dat het bezoek aan onze website wat betreft de aantallen individuele 

bezoeken stabiel blijft en ook het aantal volgers op Facebook stagneert, die laatste groep zien we in 

de statistieken ook wat ouder worden. Instagram wordt een steeds belangrijker medium, waarmee 

verreweg de grootste groep wordt bereikt – met het aantal (re)posts van derden (deelnemers, 

partnerinstellingen, bezoekers, blogs) is dat uiteindelijk een nog veel groter aantal. Onze digitale 

nieuwsbrief blijft ook populair en het aantal abonnees is toegenomen met zo’n 500 nieuwe 

inschrijvingen. 

 

Concreet bezoek: 

Bezoekers fysiek: 3000 (op eigen locatie en ca 150 buitenland) 

Nieuwsbriefabonnees: 3500 

Bezoekers website: 12.000 

Volgers op Facebook: 6800 (paginabereik ca 10.000) 

Volgers op Instagram: 8000 (berichtbereik eigen posts ca 15.000) 

 

ORGANISATIE EN BELEID 

Stichting P/////AKT heeft een ANBI status, de statutaire doelstelling luidt als volgt: “Het stimuleren 

van kunstproductie en ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst zichtbaar maken voor een zo 

breed mogelijk publiek.”   

De stichting heeft een Raad van Toezicht/bestuursmodel:  

Leden Raad van Toezicht: Steven van Teeseling en Frank Hilhorst. Er is momenteel een vacature. De 

komende tijd worden er daarnaast een of twee aanvullende profielen toegevoegd (zie codes 

hieronder). 

Bestuursleden: Britt Hendriks (secretaris), Nienke Vijlbrief (voorzitter/artistieke leiding) en Rob van 

de Werdt (penningmeester/artistieke leiding) 

Teamleden overig: Peter Happel (financiële administratie), Lisa Sudhibashilp (ondersteunend 

communicatie en publiek) en Emiel Zeno (ondersteunend productie).  

Extern: Dongyoung Lee (ontwerp huisstijl en publicaties in eigen beheer), Charlott Markus 

(fotodocumentatie) Vincent de Bruijn (IT) en Mattens Register Accountants (jaarrekening en 

controle).  
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Governance: 

Stichting P/////AKT heeft een culturele ANBI status en richt zich uitsluitend op haar maatschappelijke 

doelstelling om culturele waarde te creëren, overdragen en bewaren. De hiertoe geworven middelen 

bestaan uit subsidies, private fondsen en bescheiden eigen inkomsten uit project-gerelateerde 

activiteiten (o.a. verkoop en verhuur van de inpandige verblijfsaccommodatie). Deze middelen 

worden uitsluitend besteed aan de doelstelling van de stichting, eventuele overschotten worden 

opgenomen als (bestemmings)reserve. De financiële administratie wordt intern uitgevoerd en 

bijgehouden door een financieel medewerker en vervolgens door een extern bureau en accountant 

gecontroleerd.  

Het bestuur van P/////AKT bestaat uit drie personen die allen als initiatiefnemer betrokken waren bij 

de oprichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, de strategie, het 

realiseren van de doelstellingen en is belast met de naleving van wet en regelgeving. De 

Bestuursleden ontvangen voor hun taken geen bezoldiging of vacatiegelden. Rob van de Werdt en 

Nienke Vijlbrief ontvangen echter wel een redelijke vergoeding voor de dagelijkse/artistieke leiding. 

Het Raad van Toezichtmodel is bij deze inrichting het meest passende model 

P/////AKT is een kleine, platte organisatie die openstaat voor advies, suggesties, persoonlijke 

belangstelling en ontwikkeling. De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de taken en 

verantwoordelijkheden van het bestuur. De benoeming van de accountant en de aanstelling van de 

directie is belegd bij de Raad van Toezicht. Bestuur en Raad van Toezicht komen formeel minimaal 

tweemaal per jaar bijeen om de stand van zaken, financiën en inhoudelijke plannen door te nemen, 

daar indien noodzakelijk advies aan te geven, jaarverslagen en begrotingen en notulen goed te 

keuren. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun taken geen bezoldiging of 

vacatiegelden. 

.Het werkteam van P/////AKT bestaat in de kern uit vier personen die op basis van facturering 

worden uitbetaald. De honorering van de werkzaamheden worden vooraf in de jaarlijkse begroting 

vastgesteld en zonder verdere toestemming van de Raad van Toezicht niet overschreden. 

Bevoegdheden, machtigingen en overige codes (waaronder sociale veiligheid) die van toepassing zijn 

voor Raad van Toezicht, bestuur en overige leden werkteam zijn vastgelegd in de statuten en een 

aanvullend intern protocol.  

 

Code Fair Practice: 

Wat betreft de kunstenaarshonoraria in het hoofdprogramma hanteert P/////AKT sinds 2018 de 

richtlijn – in alle gevallen voor een soloproductie met nieuw werk.  

Voor de organisatie worden de richtlijnen zoals opgesteld in het loongebouw (opgesteld door De 

Zaak Nu ism OCW) nagestreefd*. P/////AKT is een platte organisatie met een klein kernteam van drie 

krachten en twee vaste ‘afroepers’ voor incidentele ondersteuning op het gebied van o.a. website 

onderhoud, archief, openingen en events en productie. In het algemeen geldt dat iedereen specifieke 

taken en verantwoordelijkheden heeft, maar dat iedereen tegelijkertijd ook bezig is met het 

dagelijkse reilen en zeilen: van schoonmaak tot publieksontvangst, van kunstenaars bijstaan tot het 

werken/bijdragen aan (inhoudelijk beleid en beleidsstukken). Ook werkt iedereen op basis van 

zzp/facturering, gebaseerd op een reële aanname die jaarlijks wordt gemonitord en begroot.  
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*Fair Practice wordt de komende periode voor de kunstenaars in stand gehouden, maar zal er deels 

bij inschieten voor het vaste team, die de overige taken als vrijwilliger zullen oppakken. 

Code diversiteit en inclusie:  

P/////AKT onderschrijft de code, neemt deze zeer serieus en heeft hiertoe een innovatietraject 

uitgezet om de code onderdeel te maken van haar ‘DNA’.  

Momenteel bestaat het werkteam uit vier personen, aangevuld met twee ondersteunende ad-hoc 

medewerkers, in de leeftijden tussen de 26 en 62 jaar en met de volgende nationaliteiten: 

Nederlands, Thais, Italiaans. De vaste vormgever is Koreaanse. De organisatie is plat, bevlogen en 

betrokken. Er is veel ruimte voor individuele inbreng en ontwikkeling, zowel binnen als buiten de 

organisatie. Verbeterpunten: het creëren van aanvullende functies/ervaringsplekken, die bij 

voorkeur worden ingevuld door mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond (positieve 

discriminatie bij vacatures). Voor de huidige vacature Raad van Toezicht (kunstenaar of organisator 

met inhoudelijke kennis/netwerk binnen de beeldende kunst) wordt gezocht naar een vrouw met 

een migratie achtergrond – te werven via het recent gestarte Innovatietraject diversiteit, inclusie en 

publieksbereik.  

Het programma van tentoonstellingen is sterk gericht op ontwikkeling, productie en langlopende 

dialogen, en datzelfde geldt voor het contextuele publieksprogramma; een grote groep externe 

deelnemers wordt actief betrokken, krijgen een zeer grote mate van vrijheid voor een voor hen 

zinvolle invulling van hun bijdrage en (onder gelijkwaardige condities) tot gelijkwaardig 

deelgenoot/exponent van P/////AKT gemaakt. Er wordt in toenemende mate gelet op diversiteit in 

bijvoorbeeld culturele achtergrond en gender, en het genoemde traject wordt op dit vlak ingestoken 

om ‘intuïtieve aandacht’ te vertalen naar proactief beleid.  

Het publiek dat reeds bereikt wordt is behoorlijk divers wat betreft culturele achtergrond, maar 

bestaat vooral uit professionals en specifiek in hedendaagse kunst geïnteresseerden.  P////AKT is zich 

ervan bewust dat dit te danken is aan de aanwezigheid van makers en andere professionals die in 

Amsterdam aanwezig zijn of Amsterdam bezoeken. Het programma is er altijd op gericht om zoveel 

mogelijk mensen te betrekken en via die betrokkenheid ook weer anderen aan te trekken.  

De uitdaging is om via nieuw te ontwikkelen beleid, programmaonderdelen en een specifieke 

communicatiestrategie meer diverse deelnemers te betrekken, en de P/////AKT-filosofie en praktijk 

meer inzichtelijk en toegankelijk te maken voor een bredere publieksgroep van mensen die 

potentieel geïnteresseerd zijn, maar die de weg niet weten te vinden, zich niet herkennen in het 

aanbod of de drempel te hoog vinden.  Het hiertoe opgezette Innovatietraject diversiteit en inclusie 

wordt verder uitgerold en geïmplementeerd met als doel de code duurzaam op te nemen in het DNA 

van P/////AKT.  

 

Sociale veiligheid: 

Er wordt samen met Framer Framed, de Appel, If I Can’t Dance…, Kunstverein en CBK Zuidoost 

gewerkt aan een gemeenschappelijke gedragscode voor sociale veiligheid en het aanstellen van een 

externe vertrouwenspersoon voor onze sector.  
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HUIDIGE SITUATIE EN VOORUITBLIK  

De komende tijd staat – naast het afronden van het programma op de huidige locatie - de zoektocht 

naar nieuwe locatie en samenwerking met Amsterdamse initiatieven centraal. Daarnaast richt 

P/////AKT zich op het doorontwikkelen van haar beleid op het gebied van diversiteit, publieksbereik 

en inbedding, waarvoor een speciaal traject is ingezet. 

De afwijzing van het Mondriaan Fonds voor de aanvraag 2022-23, het schrijven van het bezwaar en 

het buitengewoon lange wachten op uitsluitsel heeft de afgelopen driekwart jaar voor de nodige 

frustraties en hoofdbrekens gezorgd en een aantal lopende ontwikkelingen is vertraagd of een 

(voorlopig) halt toegeroepen. De timing – in het zicht op de niet eenvoudige zoektocht naar een 

nieuwe locatie – is daarbij zeker niet ideaal.  

P/////AKT heeft nooit de ambitie gehad om uit te groeien tot een grotere instelling of te 

institutionaliseren, maar juist haar maximale kwaliteit op te zoeken als een compact en flexibel 

kunstpodium tussen het jonge initiatief en het gevestigde instituut in, met een onderscheidende 

programmering, brugfunctie en bewezen spin-off is er tot nu toe buitengewoon veel gerealiseerd 

met relatief weinig middelen. De komende periode gaan we in afgeslankte capaciteit door, nog 

steeds met maximale inzet en output – de kunst komt altijd op de eerste plaats.  

Met het wegvallen van het POOL-programma heeft P/////AKT haar tweede ruimte beschikbaar voor 

andere doeleinden. Het is een te schaars goed om onbenut te laten. Vooruitdenkend aan een 

eindmanifestatie op het Zeeburgerpad (en daarmee een terugblik op onze start in 2003) is het idee 

ontstaan voor SPENDING SPACE (werktitel). Hiermee wordt een alliantie aangegaan met een groep 

jonge initiatieven in Amsterdam. In ons bestaan hebben we er veel zien komen en gaan – het is een 

precair bestaan en buitengewoon moeilijk om iets duurzaams op te bouwen. Tijd en ruimte is iets dat 

P/////AKT de komende tijd kan bieden, en deze worden ter beschikking gesteld aan initiatieven die 

dat nodig hebben. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een gezamenlijke manifestatie die tevens het 

afscheid van P//////AKT op de huidige locatie inluidt, en waarmee wordt ingegaan op zowel de 

noodzaak als de problematiek van het Amsterdamse initiatief. Voorbij de zomer van 2023 vindt 

P/////AKT indien nodig een tijdelijk onderkomen bij collega’s die op dat moment een ruimte 

beschikbaar hebben.  

De periode voorjaar 2022 – eind 2023 wordt benut voor een verdere uitwerking hiervan, met als doel 

om P/////AKT voor de toekomst te bestendigen en te reflecteren hoe de filosofie van P/////AKT zich 

relevant kan verhouden tot een nieuwe locatie en een nieuwe context binnen Amsterdam en 

daarbuiten. Het is een pressure cooker, maar ook iets waar we enorm naar uitzien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

FINANCIËN 
 
Voor het programma ontvangt Stichting P////AKT meerjarige subsidies uit het Kunstenplan/ 
Amsterdams Fonds voor de Kunst (2021-2024) en Mondriaan Fonds (2020-2021). Stichting Ammodo 
steunt met een bijdrage het programma gedurende 2020-2021. Het Mondriaan Fonds geeft 
additioneel compensatie corona-inkomstenderving. P////AKT realiseert een percentage van 13,2% 
aan eigen inkomsten, bestaande uit publieksinkomsten, incidentele verhuur van de gaststudio, 
administratieve werkzaamheden voor de broedplaats, de bijdrage van Ammodo en de verkoop van 
publicaties en edities. 
 
Door de maatregelen van de overheid werd de planning aangepast. 2021 begon met de laatste 
projecten van Anu Vahtra en David Grønlykke uit The Space Conductors Are Among Us (2020). Het 
buitenlandproject in Glasgow kon geen doorgang vinden en is uitgesteld naar 2022. Van Am I an 
Object (2021) zijn de laatste projecten met Suchan Kinoshita en Tessa Langeveld naar 2022 
doorgeschoven. Voor deze vertraagde projecten werd opnieuw een Voorziening programma 
onderdelen getroffen. Alle verplichtingen aan zzp-ers, freelancers en kunstenaars konden volgens 
begroting worden nagekomen. 
 
 
 
 





 
OVERZICHT GEREALISEERDE PROJECTEN 
 
 
AM I AN OBJECT 
 
 

 
 
 
 
 
Am I an Object, the exhibition series that will run from May 2021 until March 2022, will loosely address the 
dissolving boundaries between the body and the object, featuring solo projects by Christine 
Moldrickx, Nicola Arthen, June Crespo, a group exhibition of artists’ moving image (in collaboration 
with David Dale Gallery Glasgow) and Suchan Kinoshita. The contextual program will consist of texts and 
events, moderated by students of the Sandberg Institute’s Critical Studies Department. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.christinemoldrickx.com/
http://www.christinemoldrickx.com/
http://www.nicolaarthen.com/
https://junecrespo.com/
https://www.daviddalegallery.co.uk/?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL09WdpkTjRFFdHS365JAx0uSSKxmg8LapzyjC0BmDLU2V9yh4cdaMcaAmWjEALw_wcB
https://sandberg.nl/main-department-critical-studies


 
SUCHAN KINOSHITA – ARCHITEKTONISCHE PSYCHODRAMEN 
19 februari – 27 maart 2022 
 

 
The contradictions of readdressing while inventing a fictive memory. A play forgetting its scenario, although 
everybody is playing in it. Memory becomes a leftover which is asking to be performed.  

 
EVENT: A PLAY IN THE WIRE MAZE – WORKSHOP DOOR JOHANNA EKENHORST EN SIMONE STERGIOULA 
27 maart 2022 

 
A play in the wire maze is a performative workshop session in the scenography of Suchan Kinoshita’s exhibition. 
Activating our bodies and voices, we will explore “Architektonische Psychodramen” as an arena, a ‘buzz wire maze’ 
and an actor in its own right. 
 

https://www.pakt.nu/2022/a-play-in-the-wire-maze-workshop-with-johanna-ekenhorst-in-conversation-with-simone-stergioula/


 
 
TEKSTFRAGMENT: SIMONE STERGIOULA  
(…) Distance, between my current location in Pafos, Cyprus and Joe’s presence in Amsterdam, figured in our dialogues 
as an interlocutor - to be negotiated with, or to be ignored despite its insistence. How do we deal with distance? How 
does space, architecture, art get (mis)communicated? How does it travel through gestures? And how does 
architecture enable and takes part in the shaping of space? (…) 

PERS EN PUBLICITEIT: 
-Metropolis M, Interview met Suchan Kinoshita by Pia Louwerens 
-Het Parool, Trip langs gebouwen die bijna dertig jaar geleden hun functie verloren/De beste culturele tips voor deze 
week 
-YYYYMMDD, ARCHITEKTONISCHE PSYCHODRAMEN by SUCHAN KINOSHITA 
-Art Viewer, Suchan Kinoshita at P/////AKT 
-Art Mirror, Suchan Kinoshita at P/////AKT 
 

 

 
I DIDN’T THINK IT WOULD TURN OUT THIS WAY  
Aman Sandhu, Anne-Marie Copestake, Clarinda Tse, Margaret Salmon, Mathew Wayne Parkin and Renèe Helèna 
Browne, with Harriet Rose Morley en Bo Wielders, curated by David Dale Gallery, Glasgow 
13 november – 19 december 2021 
 

 
Intimacy is a destabilising action in its instantiation of a desire for something better that is often in opposition to the 
norm. Not a disruption of personal and collective desires, as hegemonic powers would believe, but optimistic and 
aspirational outside of neoliberal intention. To hum with Berlant: ‘to rethink intimacy is to appraise how we have 
been and how we live and how we might imagine lives that make more sense than the ones so many are living. 

 
 

https://www.metropolism.com/nl/features/46333_als_iets_terugkomt_om_opnieuw_gezien_te_worden_interview_met_suchan_kinoshita
https://www.parool.nl/kunst-media/trip-langs-gebouwen-die-bijna-dertig-jaar-geleden-hun-functie-verloren~b0f468a4/
https://www.parool.nl/kunst-media/trip-langs-gebouwen-die-bijna-dertig-jaar-geleden-hun-functie-verloren~b0f468a4/
https://www.facebook.com/yyyymmdd.contemporary/posts/1921290478054803
https://artviewer.org/suchan-kinoshita-at-p-akt/
https://artmirror.org/exhibitions/872-suchan-kinoshita-at-p-akt


 
EVENT: PERFORMANCE DOOR ALEC MATEO & BRECHJE KRAH 
The planned performance on 19 December unfortunately had to be cancelled because of the COVID19 measures, but 
we’re very happy with the alternative that was created for an online context: Guilty Knees by Alec Mateo can be 
viewed here. 
 
 
TEKSTFRAGMENT ALEC MATEO 
I’ve still got the chair at my apartment. One of the few things that survived from home, and truly, I adore it. My 
grandma would be sitting over in the dining room and I’d be sitting in the room next to it, watching T.V. on Saturdays 
 
PERS EN PUBLICITEIT 
- Art Viewer, I didn’t think it would turn out this way, Am I an Object, part IV at P/////AKT 

 

JUNE CRESPO – AM I AN OBJECT, PART III 
11 september – 24 oktober 2021 

 

A space and an artist working inside it, moulding and casting, fluids solidifying into objects with an outside and an 
inside, things that are hard and things that are stretchy, the body and the object, the subject and the object, the 
chicken and the egg. The answer to the question of what is leading can, for the time being, only be answered by 
trying to find the right tension and watching things transform into a state of ambiguity. 

 

 

 

 

https://www.pakt.nu/2021/guiltyknees/
https://artviewer.org/i-didnt-think-it-would-turn-out-this-way-am-i-an-object-part-iv-at-p-akt/


EVENT: WORKSHOP & PRESENTATIE DOOR ABHAYA MISTRY EN VIOLETA PAEZ ARMANDO 
24 October 2021 
 
 

 

A poetic text and a workshop, taking notions of permeability, orifices, materially embodied knowledge, and 
movement as a starting point. The workshop will focus on the relationship between body and object and it will consist 
of a series of exercises to activate the sculptures, involving sound, recording, motion and touch. 
 

TEKSTFRAGMENT: ABHAYA MISTRY  
Perception can be thought of as a kind of organisation, it dwells from within a network being made by individual and 
collective processes of identifying and signifying. When perception is represented as uniformly directional or as an 
isolated event it can overlook its rhizomatic nature and reduce the ability to recognise the potential of how we might 
go on perceiving. 
 
 
PERS EN PUBLICITEIT 
- Metropolis M, Het menselijk lichaam als ‘ding’: June Crespo’s  Am I an Object, part III in P/////AKT 
Milo Vermeire 
-Trendbeheer, Rondje P/////AKT 
- NRC,  June Crespo speelt spel van aantrekken en afstoten perfect, Hans den Hartog Jager 
- Daily-Lazy, June Crespo at P/////AKT – Platform for contemporary art / Amsterdam 
-Art Viewer, June Crespo at P/////AKT 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pakt.nu/2021/workshop-presentation-by-abhaya-mistry-and-violeta-paez-armando-in-conjunction-with-june-crespos-solo-exhibition/
http://www.metropolism.com/nl/reviews/44895_het_menselijk_lichaam_als_ding_june_crespo_s_am_i_an_object_part_iii_in_p_akt
https://trendbeheer.com/2021/10/06/rondje-p-akt/?fbclid=IwAR18WB3CH5C8-cR_yLKDaZPoP0wXZdgi7jHMh8zAodiLb0bN_b_rNER-DK4
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/29/platgetrapte-blaadjes-de-omgedraaide-mens-en-cyclische-poezie-a4060097
http://www.daily-lazy.com/2021/09/june-crespo-at-pakt-platform-for.html
https://artviewer.org/june-crespo-at-p-akt/


NICOLA ARTHEN – AN INTRICATE WELL 
10 juli – 15 augustus 2021 
 

 

Less than 70 kilometres from the exhibition space is a landscape in which there sit a few very particularly shaped 
building blocks of red sandstone that arrived there a hundred years ago. They have entered the space in the language 
of modern logistics – the kind of containers you would expect most of the products that travel this world currently are 
housed in. 

EVENT: INSTALLATIE & PERFORMANCE DOOR ALEC MATEO EN BENJAMIN SCHOONENBERG 
15 augustus, 12:00-20:00 

 
 
Inspired by an iterative exploration of the landscape of the Hoge Veluwe, they work through their own encounter 
with the scattered stones. Through small poetic and spatial interventions in the exhibition space, Alec Mateo and 
Benjamin Schoonenberg seek to propose ways in which these stones are able to de-hierarchize memories, both 
extending them beyond us and bringing them closer in embrace. 



 

TEKSTFRAGMENT: ALEC MATEO EN BENJAMIN SCHOONENBERG  
I remember, on those walks my brothers and I would collect stones - ones we liked and wanted to take home with us. 
Our parents said we could take as many as we wanted, as long as we carried them ourselves. 

PERS EN PUBLICITEIT 
- Art Viewer, Nicola Arthen at P/////AKT 
-Tique, Six Questions: Nicola Arthen 
- KubaParis, Nicola Arthen, An Intricate Well 
- Het Parool, Op zoek naar de ideale eenheid van Kröller-Müller, Kees Keijer 
- YYYYMMDD, An Intricate Well by Nicola Arthen At P/////AKT 
 

 

CHRISTINE MOLDRICKX – HERZSCHRITT (PACE) MACHER (MAKER) 
7 mei -13 juni 2021 
 

 

The image has to push itself through a fine-meshed net. Particles separate themselves and find each other again on 
the other side, on another surface. 
(S. says that the bodies on the images look like power plants, inside of which warmth is produced that radiates to the 
outside.) 

 

 

 

https://artviewer.org/nicola-arthen-at-p-akt/
https://www.tique.art/six-questions/nicola-arthen/
https://kubaparis.com/nicola-arthen-an-intricate-well/?fbclid=IwAR3KzCPvx5e6mX1I_nCyuzGBmdgLG2tFnflrnPNAX3oMwoTukbPQsZTaQyY
https://www.parool.nl/kunst-media/op-zoek-naar-de-ideale-eenheid-van-kroller-muller~b7812872/
https://yyyymmdd.art/2021-AN-INTRICATE-WELL


 

EVENT: INTERVENTIE DOOR ALEC MATEO EN BENJAMIN SCHOONENBERG 
13 juni, 14:00-18:00 
 
 

 
The tightness of it. The spring is wound up, used up, becomes useless, becomes uselessly used. Like the exertion that 
brought us here. To images, repeated, pressed through the grid that surrounds them. They iterate, become together 
– become to be seen, watched (over) – silently. Yet something remains absent, quietly absent in abstraction, the body 
is pictured yet not felt, left out while present – an affective peculiarity. 

TEKSTFRAGMENT: ALEC MATEO EN BENJAMIN SCHOONENBERG  
The camera codifies, translates - yet what was is not for us to see. Instead our bodies become part of that which it 
leaves a trace on. We become our surrounding, become attached to it - we become the same color as we heat it up. 
We become what we emit or what other things radiate to us. We become, object. 

PERS EN PUBLICITEIT 
- Mister Motley, De kleur van een nieuw begin: een continue zonsopkomst is een onmogelijkheid, Barbara Colle 
- Tique, Herzschritt (Pace) Macher (Maker) – Christine Moldrickx 
- Art Viewer, Christine Moldrickx at P/////AKT 
- NRC, Energie wil naar buiten knallen, Hans den Hartog Jager 
- Het Parool, De beste culturele tips voor deze week 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pakt.nu/2021/intervention-by-alec-mateo-and-benjamin-schoonenberg/
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/de-kleur-van-een-nieuw-begin-een-continue-zonsopkomst-een-onmogelijkheid
https://www.tique.art/exhibitions/herzschritt-pace-macher-maker-christine-moldrickx/
https://artviewer.org/christine-moldrickx-at-p-akt/?fbclid=IwAR1uAQuWz6C7PeyCcN9ufn-a_D60QcOa2wd9VualfIc5aJU74aPw7A91LiE
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/26/witte-badkamertegels-mashup-rembrandt-obelix-andere-galerietips-a4044902
https://www.parool.nl/ps/de-beste-culturele-tips-voor-deze-week~b3fbff65/?fbclid=IwAR3DZWRapaflxTAa6u-TDb0_ammLpxlQb1EckOzZtvnyrsXN4UBpQ9jDt-E


 
ANU VAHTRA – GOODBYE AIR POLLUTION, THE FUTURE IS HERE 
(The Space Conductors Are Among Us, part 5) 
10 maart – 11 april 2021 
 

 

Anu Vahtra’s works investigate found spatial situations. Initiated by the architectural characteristics as well as 
historical and contextual background of a certain site, they often focus on the exhibition format and specifics of an 
exhibition space but also address issues concerning urban space.  

TEKSTFRAGMENT 
Isabelle Sully  
A construction site—a plot stuck midway between a demolition that just happened and a rehabilitation that will soon 
follow—is also decidedly cadaverous. Despite the developers claim to tabula rasa, waiting in a latent state of 
renovation, the remains of what stood before will not be left in peace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



P/////AKTPOOL 

TESSA LANGEVELD –  

 

Thoughts of a Being Whose Tears are Made of Golden Metal 

19 februari – 27 maart 2022 

Soft-Spoken Stage Mouth 

13 november - 19 december 2021 

 

 

 

BENJAMIN FRANCIS – TESSA LANGEVELD - 

The Endless Echo of a Closing Door 

10 september - 24 oktober 2021 
 

 

https://www.pakt.nu/2022/tessa-langeveld-part-3-3/
https://www.pakt.nu/2022/tessa-langeveld-part-3-3/
https://www.pakt.nu/2022/tessa-langeveld-part-3-3/
https://www.pakt.nu/2021/tessa-langeveld-part-2-3/
https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-part-3-3-tessa-langeveld-part-1-3/
https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-part-3-3-tessa-langeveld-part-1-3/


 

BENJAMIN FRANCIS –  

 

A Body without its Flesh 

9 juli - 15 augustus 2021 

The removal of the eye 

7 May -13 June 2021 

 

 

 

 

DAVID GRØNLYKKE –  

Do you recognize perhaps, also you, now, that a minute ago you were another? 

10 March - 11 April 2021 

 

P/////AKTSALON 

 

Dan Walwin – Extracts from Like clock 

13 November - 19 December 2021 

 

 

 

Ricardo van Eyk – Overture 

10 september - 24 oktober 2021 

Janina Frye – fuse, shape, melt, decompose, fade 

9 juli - 15 augustus 2021 

https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-p-aktpool-part-2-3/
https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-p-aktpool-part-2-3/
https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-p-aktpool-part-2-3/
https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-part-1-3/
https://www.pakt.nu/2021/david-gronlykke-part-3-3/
https://www.pakt.nu/2021/david-gronlykke-part-3-3/
https://www.pakt.nu/2021/dan-walwin-like-clock-david-dale-gallery-glasgow-11-06-17-07-2021/
https://www.pakt.nu/2021/ricardo-van-eyk-overture/
https://www.pakt.nu/2021/janina-frye-fuse-shape-melt-decompose-fade/


Laura Hogeweg – SPACE OF P/////AKT 

7 mei -13 juni 2021 

 

 

Evita Vasiljeva & Dan Walwin – New publication + editions 

10 March - 11 April 2021 

 

OVERIG / INTERNATIONAAL  

 

Nicola Arthen – Hearing Trucks, Probably Dreaming Better 

25 June 2021, 12:00-20:00 

Amsterdam Art Weekend 

Benjamin Francis – Maundy 

25 June, 12:00-20:00 

Amsterdam Art Weekend 

 

Ricardo van Eyk – El Camino 427 

15 september - 16 oktober 2021 

427 Gallery, Riga 

 

 

During a two-week working period at 427 in Riga, observations during walks in the Baltic city will inform a site-

specific process in the exhibition space. As a guest to the city, Van Eyk’s fascinations for the public domain and its 

traces of the old and new as expressed in architecture, infrastructure and other visual identities will surely be met, 

resulting in a temporary interpretation. 

https://www.pakt.nu/2021/laura-hogeweg-space-of-p-akt/
https://www.pakt.nu/2021/evita-vasiljeva-dan-walwin-town-at-edge-of-garden-at-edge-of-town-new-editions/
https://www.pakt.nu/2021/nicola-arthen-hearing-trucks-probably-dreaming-better/
https://www.pakt.nu/2021/benjamin-francis-video-presentation/
https://www.pakt.nu/2021/ricardo-van-eyk-el-camino-427/

