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New Material Award
Hoe materiaal nieuwe werelden opent
De New Material Award daagt kunstenaars en vormgevers uit om ontwerpen te
presenteren die antwoord geven op de vragen van vandaag en de uitdagingen van
morgen. Nieuw materiaal of vernieuwend materiaalgebruik vormt daarbij de leidraad.
De prijs kent twee onderscheidingen: de New Material Award met een geldbedrag van
€ 15.000 voor een eindproduct en de New Material Fellow, voor een uitgewerkt idee
waaraan een onderzoeksvraag is gekoppeld. Inzenden kan vanaf vandaag tot en met
27 juni 2014.
De New Material Award is de opvolger van de DOEN | Materiaalprijs, die in 2009 door
Stichting DOEN en het Materiaalfonds in het leven is geroepen. De prijs is vanaf 2014 een
samenwerking tussen Stichting DOEN, het Materiaalfonds en Het Nieuwe Instituut.
De focus van de New Material Award ligt op de ontwikkeling van nieuwe materialen en hun
toepassing. De prijs richt zich op het snijvlak van wetenschap, vormgeving, kunst en techniek
en wil deelnemers uitdagen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen naar
oplossingen voor de toekomst te zoeken. De New Material Award is in mondiaal perspectief
uniek te noemen. Niet het business model maar de artistieke en esthetische aspecten
prevaleren in de beoordeling van de inzendingen. Duurzaamheid en innovatie staan daarbij
hoog in het vaandel. De New Material Award wil inspireren tot het maken van ontwerpen die
bijdragen aan een betere en bestendige wereld.
De winnaar van de New Material Fellow wordt door Het Nieuwe Instituut gedurende een
periode van maximaal zes maanden ondersteund om zijn of haar idee verder uit te werken
en onderzoek te doen naar een nieuw materiaal of innovatieve toepassing hiervan.
Een goed voorbeeld van een vervolgonderzoek is het ontwerp van de Current Table van
Marjan van Aubel, de winnaar van de DOEN | Materiaalprijs 2012. Door de ondersteuning
die zij dankzij de prijs ontving kreeg Van Aubel de kans haar nieuwste werk, een tafel die
energie opwekt, in samenwerking met een technologisch bedrijf, Solaronix, tot een
eindproduct te ontwikkelen.
Deelname aan de New Material Award staat open voor kunstenaars, vormgevers,
modeontwerpers en architecten die in Nederland actief zijn. Kijk voor de criteria en werkwijze
van de prijs en de winnaars en genomineerden van voorgaande edities op
www.newmaterialaward.nl.
Een commissie van deskundigen nomineert uit alle inzendingen zestien tot achttien
ontwerpen. De genomineerde ontwerpen zijn van 20 november 2014 tot en met 5 januari
2015 te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Tijdens de opening van de expositie
maakt de jury de twee winnaars bekend.
Stichting DOEN, het Materiaalfonds en Het Nieuwe Instituut zien voor kunstenaars en
ontwerpers een belangrijke rol weggelegd om nieuwe ontwikkelingen in de samenleving in
gang te zetten en een antwoord te geven op actuele en urgente vraagstukken.
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Voor beeld, meer informatie of ander materiaal, aarzel niet contact op te nemen met Luc
Deleau, tel. 06 52472990 of luc@newmaterialaward.nl.

