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DOEN | Materiaalprijs 2009
Innovatieve duurzame vormgeving en materiaalgebruik in beeldende kunst
en vormgeving
Tot en met 7 september 2009 kunnen vormgevers, beeldend kunstenaars,
modeontwerpers en architecten in Nederland hun voorstellen inzenden voor
de DOEN | Materiaalprijs 2009. Deze nieuwe prijs is een initiatief van
het Materiaalfonds en Stichting DOEN en heeft als doel innovatieve duurzame
vormgeving en innovatief duurzaam materiaalgebruik in de beeldende kunst
en vormgeving te stimuleren.
De DOEN | Materiaalprijs 2009 daagt beeldend kunstenaars en vormgevers uit
hun visie te presenteren waarbij duurzaamheid en innovatief gebruik van materiaal samengaan met schoonheid en bruikbaarheid. Hoogwaardig en innovatief
materiaal, recycling en upcycling, duurzaam design, ecodesign, cradle to cradle
en biomimicry kunnen allemaal bijdragen aan een beter milieu.
De DOEN | Materiaalprijs kiest niet voor één richting, maar streeft naar ontwerpen waarbij gebruik gemaakt is van nieuwe duurzame materialen en technieken
die passen bij deze tijd, en inspirerend en realiseerbaar zijn.
Er worden twee prijzen uitgereikt: een prijs van € 15.000 voor een (bijna) finaal
product en een aanmoedigingsprijs van € 5.000 voor een idee dat nog niet is
uitgevoerd. De vijftien beste inzendingen worden tentoongesteld van 17 tot 25
oktober 2009 tijdens de Dutch Design Week 2009 in Eindhoven in het Klokgebouw
Eindhoven. Een jury van deskundigen zal tijdens deze week de twee winnaars
bekendmaken.
Het doel van duurzaamheid is om de levenssituatie van de huidige generatie te
verbeteren zonder dat het toekomstperspectief van de komende generaties
erop achteruitgaat. Dit geldt niet alleen in de industrie en het dagelijkse leven,
maar ook in de wereld van de beeldende kunst en vormgeving. Kunst en vormgeving staan niet op zichzelf. Ze beïnvloeden de wereld op alle niveaus.

Het Materiaalfonds
Het Materiaalfonds biedt beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers
en architecten de mogelijkheid voor hun werk een renteloze lening af te sluiten.
De leningen zijn bedoeld voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals exposities
in binnen- en buitenland, publicaties van eigen werk, een artist-in-residence programma, een prototype of een nieuwe modecollectie. En natuurlijk ook voor verf,
epoxy, fotoprints enzovoort. Het doel is het versterken van cultureel ondernemerschap en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de kunst en vormgeving.

Stichting DOEN
Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen
door het ondersteunen van duurzame, ondernemende en eigenzinnige initiatieven.
Uit de bijdrage van de BankGiro Loterij richt DOEN zich op kwalitatief hoogwaardige kunstuitingen die een bijdrage leveren aan innovatie op diverse gebieden in
de samenleving. Met de prijs wil DOEN tevens kunstenaars en vormgevers stimuleren een belangrijke rol te spelen op het gebied van duurzaamheid.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en
het aanmeldingsformulier kijk
op www.doen-materiaalprijs.nl.
Inzenden is mogelijk
t/m 7 september 2009.
Voor nadere informatie over
deze prijsuitreiking kunt u
contact opnemen met:
Francine Mendelaar,
Stichting Materiaalfonds voor
Beeldende Kunst en Vormgeving,
020 625 51 12 / 06 4793 4875
info@doen-materiaalprijs.nl
Voor informatie over Stichting DOEN,
Marieke Ottevanger marieke@doen.nl
of Indra Heerkens Indra@doen.nl

