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De DOEN | Materiaalprijs 2011 daagt kunstenaars en vormgevers uit om met
nieuwe en duurzame materialen en technieken de ontwerpen van de toekomst
te presenteren. Ontwerpen die bijdragen aan een duurzame samenleving.
De DOEN | Materiaalprijs staat open voor vormgevers, beeldend kunstenaars,
modeontwerpers en architecten. Inzenden voor de prijs kan tot 10 juni 2011. De winnaars
worden bekend gemaakt tijdens de openingsdag van Dutch Design Week in Eindhoven op
22 oktober 2011.
Duurzaamheid en innovatie
Kunstenaars en vo rmgeve rs zijn vernieuwe rs bij ui ts tek . Het doe l van de DOEN |
Materiaalprijs is twee ledig. De prijs wil k unstenaars en vormgevers s timuleren
nieuwe duurzame materialen en inno va tie ve techniek en te geb ru ik en, en de p rijs
wil het publiek op ee n inspirerende manier k ennis laten mak en met
duurzaamheid.
De edities van 2009 e n 2010 hebben al een groo t aan tal verrass ende en
aansprek ende ontwe rpen en opgele ve rd. Dit jaar vindt de derde editie plaats .
Tw ee prijzen
De DOEN | Ma teriaal prijs reik t twee p rijze n uit: een prijs van € 15.000 voo r een
eindontwerp en een a anmoedigingsprijs va n € 5 .000 voor een id ee dat nog niet
is uitge voerd . Alle in Nederland wonende e n we rk ende vo rmgeve rs, beeldend
k unstenaars, modeontwe rpers en archite cten k unnen to t 10 juni 2011 een
ontwe rp ins turen . Een commissie selecteert uit alle in zendingen vijftien tot
achttien ontwerpen .
Expositie tijdens Dutch Design Week
De genomineerde werk en worden gep resen teerd op een eigen e x positie tijdens
het in terna tionale e ve nement Dutch Design W eek , dat van 22 to t en met 30
ok tober plaats vind t in Eindhoven . De expos itie zal te zien zijn in het
Klok gebouw op Strijp -S. Hieraan voorafga and wo rden de on twe rpen
tentoonges teld in he t Inte rnational Center f or Sus tainable Excellence (ICSE) in
Eindhoven. Daar zal een vak jury van drie personen de winnend e in zendingen
selecteren . De winna ars worden bek endgemaak t op een feesteli jk e
prijsuitreik ing op 22 o k tober 2011 in he t Kl ok gebouw in Eindhoven.
Initia tie fnemers
De DOEN | Ma teriaal prijs is een initia tief van het Ma teriaalfonds voor Beeldende
Kunst en Vormgeving en S tichting DOEN. Beide organisaties zien voor
k unstenaars en vormgeve rs een belangrijk e rol weggelegd bij h et c reëren van
een duurzame samenleving.
Het Ma teriaalfonds bi edt beeldend k unsten aars, vormge vers , modeontwe rpers
en archi tecten de mogelijk heid een ren teloze lening af te sluiten voor een
artis tiek project of p roductie. Het doel is d e financiële en econo mische
zelfstandigheid van k unstenaars te ve rgro ten en nieu we on twik kelingen in de
k unst en vo rmgeving te s timuleren. Het Ma teriaalfonds heeft spe ciale aandacht
voo r mate riaalexperimenten, inno va tie ve techniek en en duurza am
materiaalgebruik .

1

.
Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN
stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, culturele
en sociale vernieuwing. Uit de bijdrage van de Bank Giro Loterij onde rsteun t DOEN
ve rnieuwende cultuu rinitiatieven . De DOE N | Ma teriaalprijs is d aar een goed
voo rbeeld van .

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het inschrijfformulier op www.doenmateriaalprijs.nl. Inzenden kan tot 10 juni 2011.
Voor nadere informatie over het Materiaalfonds en de prijs, uitreiking en expositie kunt u contact
opnemen met Francine Mendelaar, Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving, 020
625 51 12 / 06 4793 4875, info@doen-materiaalprijs.nl / fmendelaar@materiaalfonds.nl
Voor informatie over Stichting DOEN kunt u contact opnemen met Xerva Blom,
communicatiemanager, 020- 573 73 60/ 06- 17 142 772, xerva@doen.nl
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