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De tentoonstellingsruimte met ga.3 ge:=
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rechts de entresol met kantoorruimte. le
gestripte en gestraalde betonconstruciie. D=
ontvangstruimte met geroest stalen balle ar^er
bar. Trap vanuit de tentoonstellingsruimte
naar de entresol. De nieuwe glazen pui, de

neonletters met de naam van de galerie zljn van
de straat af duidelijk zichtbaar. Plattegrond
1:4OO. Detail van de balie.
Archi[ectuurNL

GALERIE

Garage RoELerdam is een Een[oons[ellingsruimEe voor

hedendaagse kuns[ en is gevesLigd in een voormalige
Volkswagengarage die hier eind jaren veertig van de vorige
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eeuw is neergezeE, Het pand is volledig gestripE waardoor
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de beLonnen s[rucLuuÍ- van de wederopbouwarchi[ecLuur
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goed tot zijn rechI komt, Dankzij een overvloed aan

daglichI en onzichtbare leidingen gaaI alle aandachE naar
de kuns[,
De voormalige garage was al een aantaljaren niet meer als zodaníg in gebruik. Toen de nieuwe
eigenaar met het idee kwam er een tentoonstellingsruimte van te maken, was de gemeente

direct enthousiast want die wil het culturele klimaat in deze buurt versterken. Daardoor was een
functieverandering geen enkel probleem, het paste allemaal binnen het bestemmingsplan.
De Goudsewagenstraat, in het centrum van Rotterdam, stamt uit de jaren veertig en de
oorspronkelijke functie van dit bouwwerk uit de naoorlogse wederopbouwarchitectuur diende voor
interieurarchitect Remy Meijers als uitgangspunt voor de herinrichting.
Het gebouw werd compleet gestript en gestraald zodat de betonnen constructie weer tot zijn
recht komt. Een grote nieuwe glazen pui en een aantal daklichten zorgen voor een overvloedige
lichtinval. De hele ruimte is zo strak mogel'rjk afgewerkÍ zodat de aandacht van de bezoeker zich
kan concentreren op de tentoongestelde kunstwerken.
Alle techniek is aan het oog onttrokken, deels boven een spanplafond van wit doek, maar
ook is er een verdiepte plint waarin een kabelgoot en stopcontacten zijn weggewerkt. De
tentoonstellingsruimte is op die manier een strakke lichte doos geworden. Alleen de garagedeuren
herinneren nog aan de vroegere bestemming.

*m**à:
Op de entresol is de voormalige directiekamer omgebouwd tot kantool waarin een witte gietvloer
en een wit bureau contrasteren met de mahoniehouten bekleding van de wanden en het plafond.
ln neonletters is aan de buitenkant van het kantoor de naam van de galerie aangebracht, goed
zichtbaar vanaf de straat door de grote glazen pui.
Aan de straatzijde bevindt zich de ontvangstruimte met balie annex bar. Deze is, evenals de tafels,
voorzien van geroeste staalplaten om het industriële karakter van het pand te benadrukken. Voor
de inrichting is verder gekozen voor meubilair uit de t'rjd dat het pand oorspronkelijk gebouwd is.
Hierdoor heeft het geheel een t'rjdloze moderne inrichting gekregen en kan het weer jaren mee.
De ontwerp- en bouwt'ljd is relatief kort geweest, ongeveer een jaar, omdat alles van te voren
goed was voorbereid en er dus bijna geen onverwachte problemen opdoken. Ook de dagel'rjkse
aanwezigheid van de bouwmanager tijdens de bouw droeg bij aan een snelle probleemoplossing.
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