
De Zeepfabriek
Inleiding
De opdracht is het ontwerpen van een zeepwinkel waar geen zeep in voorkomt. Een winkel waarin de zintuigen zo geprikkeld worden zodat de 
beleving van zeep over wordt gebracht. Ons idee is ontstaan vauit meerdere concepten die wij ieder afzonderlijk al hadden bedacht. Het 
uiteindelijke resultaat na enig overleg is het idee van een Zeepfabriek geworden. Dit houdt in dat er natuurlijk geen echte zeep aanwezig is, maar 
het proces van de productie van zeep. Hierbij komt ook niet het daadwerkelijke product in voor, maar wordt er gewerkt met de beleving van de 
productie. Hierbij worden de zintuigen geprikkeld zoals wij hebben onderzocht in de vorige opdracht.

Het Concept
Het gebouw van de Zeepfabriek is in 3 delen verdeeld. Een entree: een plek waar je ingeleid wordt in de Zeepfabriek en krijgt te horen en te lezen 
hoe het allemaal werkt. Hierna ga je door een gang waar het nog een keer duidelijk beschreven staat. Deze gang komt uit op de fabriekshal. Hierin 
is een doolhof gecreerd waardoor je moet lopen. De muren van deze doolhof zijn gemaakt van een soort schuimrubber, waarin je de mallen van de 
zeep kunt maken. Het totale idee is dat je in de fabriekshal dmv verschillende technieken je zeepje creert welke in de daadwerkelijke fabriek ge-
maakt lijkt te worden. (dit is niet het geval, aangezien het een fantasiefabriek is). Dit doolhof is in 4 ruimtes verdeeld, welke verschillende thema’s 
hebben: de Winter, de Zomer, de Herst en de Lente. In deze ruimtes worden geuren verspreid en zullen verschillende tinten kleuren zijn. 
Wanneer je uit het doolhof komt, kom je in een gang die langs de fabriek loopt. Vanuit deze gang kun je de fantasiefabriek zien, en wordt het idee 
geschept dat er het zeepje wordt gemaakt. De gang komt weer uit in de entree, waarin het geheel afgehandeld wordt. Het zeepje wat je gemaakt 
hebt zal binnen 3 weken thuis worden gestuurd. 



Inspiratiebronnen voor de Zeepfabriek
Het idee van de fabriek hebben we vanuit de kinderfilm/boek van Charlie and the Chocolatfactory. Hierin zie je een speelse en kleurijke versie van 
een fabriek. Een fabriek welke gebasseerd is op fantasie. Met deze speelsheid wilden wij gaan werken door ook op een fantasiemanier een Zeepfab-
riek op te zetten. 



Voor de Zeepfabriek hebben wij onze spiratie uit verschillende bronnen gehaald. Zo zijn er verschillende kunstenaars die werken met vormen en mal-
len van het lichaam. Hier haalden wij de informatie vandaan voor de beleving van het vormen van de zeep via het lichaam. 
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De inspiratie kwam niet alleen vanuit de kunst, maar ook vanuit een product. Een product waar iedereen wel bekend mee is en waarop bijna ieder-
een altijd erg enthousiast reageer: The Pin art sculpture. Een product dat verschillende zintuigen prikkelt: namelijk de tast en het zicht. Men wordt er 
nieuwschierig van en probeert het meestal uit.



De prikkeling van de zintuigen in de Zeepfabriek.
Hier een overzichtje van hoe de zintuigen geprikkelt worden in de Zeepfabriek:

- Tast: Doordat de muren van een soort schuimrubber zijn gemaakt, is het flexiebel en mogelijk om er afdrukken in te maken. De bezoekers worden 
uitgenodigd om dit met hun lichaam of delen ervan te doen. In deze ruimtes worden zitplekken gecreeerd. Ook hier kan men een afdruk laten maken
( bijvoorbeeld van billen).
De vloer in de tunnel is van bubbeltjes plastic. In deze vloer zit lucht. De bezoeker wordt minder afgeleid en kan de fabriek bezichtigen terwijl men
tegelijkertijd geprikkeld wordt door de structuur van de vloer. Deze vloer vormt zich naar de silhouette van de voet. Deze manier is een suggestie 
maar maakt geen mal.

Op deze manier worden er mallen gecreeerd die via een computersysteem door worden gegeven aan de fabriek. Deze mallen zullen het begin zijn van 
het zeepje. 
Om de bezoekers te zuiveren van alle geuren (zie geur) wordt er in de tunnel van de fabriek (zie zicht) een frisse wind veroorzaakt.

- Zicht: De ruimtes in de Zeepfabriek zullen onderverdeeld zijn in Winter, Zomer, Lente en Herfst. Deze ruimtes zullen ook verschillende tinten heb-
ben die het gevoel van het seizoen versterken. Zo zal de ruimte van de Winter blauwtinten hebben, de Zomer roodtinten, de Lente geeltinten en de 
Herfst groentinten.
Na deze ruimtes komen de bezoekers in een tunnel vanwaaruit de fabriek zichtbaar is. Dit is niet de echte fabriek, maar een fantasiefabriek waarin de 
ingredienten vervangen zijn door fantasie ingredienten (bijvoorbeeld melk). Verder zullen er wel werkende machines staan.

- Geur: De bezoekers zullen in elke ruimte ook de geuren van het specifieke seizoen tegenkomen. Dit zullen zowel aangename als onaangename 
geuren zijn. Een verdeling van de geuren:

 Zomer: (rood)  Herst: (groen)  Winter: (blauw)  Lente: (geel)
 * Zonnebloemen  * Bos    * Rookworst   * Gemaaid gras
 * Watermeloen  * Rotte bladeren  * Gluwwijn   * Narcissen
 * Zee    * Denneappels   * Denneboom   * Hooi/Stro
 * Strand   * Paddestoelen  * Sneeuw   * Bloembollen
 * Zonnebrand   * Regen   * Haardvuur   * Riet
 * Mest    * Natte hond   * Wol    * Bloesem
 * Zomerse regenbui  *     * Speculaas   * Honing

Deze geuren zullen verspreid worden via de muren, maar komen niet daadwerkelijk op het lichaam. De geur die je op die plaats ruikt is ook de geur 
die wordt toegevoegd aan de mal van het zeepje.

- Gehoor: In elke ruimte, zowel de seizoenen als de fabriek, zullen er geluiden van een fabriek te horen zijn.



De techniek en de afhandeling.




