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De New Material Award
introduceert de ontwerpen van de
toekomst. De tweejaarlijkse prijs
daagt beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen
en innovatieve technieken toe te
passen. De ontwerpen die zo ontstaan zullen bijdragen aan een
betere en duurzame samenleving.
De New Material Award
gelooft in de innovatieve kracht
van creativiteit binnen diverse
design- en kunstdisciplines op het
gebied van duurzaamheid, materiaalontwikkeling en -toepassing.

Sinds de eerste editie in 2009
heeft de New Material
Award een omvangrijk archief
van materiaalinnovaties in Neder—
land opgebouwd. De website ontsluit
inmiddels een grote variëteit aan
genomineerde ontwerpen en biedt
toegang tot een omvangrijk netwerk
van ontwerpers, architecten en
kunstenaars en de ontwikkeling
van nieuwe materialen en duurzame
toepassingen. Het belang van
deze innovaties dient allereerst
economisch en politiek te worden
herkend, tegelijkertijd is een
groeiend engagement vanuit de
disciplines af te lezen aan de
kwaliteit van een stijgende hoeveelheid inzendingen. Vaak weten
zij de nieuwste technologieën op
onverwachte wijze te koppelen aan
een vergeten productietechniek,
zodat ons gebruik van materialen
slimmer, schoner en natuurlijker
kan worden. Dit optimisme vormt
een noodzakelijk antiserum tegen
een zwartgallig toekomstbeeld.

Er zijn twee prijzen: de New
Material Award ten bedrage
van € 15.000 voor een eindontwerp
en de New Material Fellow
voor een uitgewerkt idee waaraan
een onderzoeksvraag is gekoppeld.

De ontwerpen en ideeën vormen een
goede illustratie van wat Stichting
DOEN, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe
Instituut in hun samenwerking beogen: het stimuleren van materiaal
onderzoek binnen verschillende
design- en kunstdisciplines ten behoeve van een duurzamere wereld.
De New Material Award is
een tweejaarlijkse stimuleringsprijs en kent twee winnaars. De
winnaar van de New Material
Award wordt ondersteund bij
de realisatie van een duurzaam
product. De New Material

Fellow biedt faciliteiten aan
een verdiepend onderzoek voor
een veelbelovend project dat nog
niet tot een feitelijk product
heeft geleid.
Daarnaast draagt de prijs bij
aan de zichtbaarheid en de maatschappelijke impact van alle genomineerde projecten die in een
reizende tentoonstelling worden
gepresenteerd. Het publiek maakt
op basis daarvan kennis met
actuele ontwikkelingen in materiaalinnovatie en duurzaamheid,
en ontdekt het creatieve proces
van ontwerpend onderzoek dat
tot deze ingenieuze projecten
heeft geleid.

ontdekken ontwerpers telkens weer
een ‘nieuw’ materiaal waarmee ze
onvermoede sterke of esthetische
producten kunnen vervaardigen.
De opvattingen over wat we onder
een ‘materiaal’ verstaan, variëren
en zijn voortdurend in beweging.
Dit jaar bleken ook enkele digitale
materialen te zijn ingezonden.

De achttien genomineerde ontwerpen zijn tijdens de Dutch Design
Week van 22 tot 30 oktober 2016 te
zien in de Kazerne in Eindhoven.
We zijn blij dat er volgend jaar
april ook een internationaal podium
voor de tentoonstelling is gevonden tijdens de Salone del Mobile
2017 in Milaan. Daarnaast zullen
genomineerden uit deze en eerdere
Elke editie toont een dwarsdooredities deelnemen aan projecten
snede van de meest actuele ontvan een internationaal netwerk
wikkelingen. Daarom heeft iedere
van designprofessionals en mateeditie zijn eigen kenmerken. We zijn riaalexperts.
verheugd over de hoge kwaliteit
en de grote variëteit van het
Wij hopen dat de New Material
ingediende werk voor deze — alweer Award 2016 inspireert, vrazesde — New Material Award. gen oproept en de creatieve kracht
De nominatiecommissie had de taak
van ontwerpers, kunstenaars en
een selectie te maken uit 88 inarchitecten in de volle breedte
zendingen. Uiteindelijk selecteertoont. Wij zijn ervan overtuigd dat
de zij achttien ontwerpen die in
hun innovatieve verbeelding een
de tentoonstelling te zien zijn.
even noodzakelijke als waardevolle
Zowel ervaren, toonaangevende
bijdrage levert aan het verduurzaontwerpers als net-afgestudeerde
men van onze gedeelde toekomst.
talenten in de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd.
Francine Mendelaar
Ook dit jaar tekende zich een aandirecteur Fonds Kwadraat
tal thema’s af, zoals het inzetten
van vertraging in het productieAnneke Sipkens
proces als tegenantwoord op een
algemeen directeur Stichting DOEN
wegwerpcultuur. Veel inzendingen
tonen hoe een innovatief gebruik
Guus Beumer
van natuurlijke materialen ook de
directeur Het Nieuwe Instituut
weg kan openen naar nieuwe manieren van produceren. In afval

www.adrianuskundert.com

Kan slijtage ook een eigen esthetiek hebben? En kan de
esthetiek van slijtage vervolgens bijdragen aan de duurzaamheid van een product? Die vragen stelde Adrianus
Kundert zichzelf al toen hij nog studeerde aan Design
Academy Eindhoven. In deze periode begon zijn samenwerking met het Textiellab van het Nederlands Textielmuseum
en met enkele bedrijven bij de ontwikkeling van materialen en technieken, zoals een gelaagd garen dat in de
loop der tijd verandert omdat bij ‘beschadiging’ van de
bovenste laag het kerngaren zichtbaar wordt. Kundert
paste dit materiaal toe in een karpet dat eigenlijk pas
werkelijk tot leven komt wanneer in het gebruik de toplaag van de pool op bepaalde plekken begint af te slijten.
In het goudgele veld van het tapijt ontstaan dan rode
zones, die het tapijt een onregelmatig patroon geven.
Veel industriële producten verliezen hun aantrekkingskracht door sporen van veroudering. In Kunderts onderzoek gaat het juist om het creëren van meerwaarde als
gevolg van gebruik. Door de transformatie van de kleur
en de veranderde tactiele kwaliteiten van de slijtplekken, veronderstelt hij, zal de gebruiker een relatie
opbouwen met het product. Deze binding zorgt ervoor
dat consumenten minder snel naar een vervangend product zullen zoeken. Duurzaamheid ontstaat dan ook niet
door de keuze voor natuurlijke materialen, maar door
de ontwikkeling en de industriële toepassing van materialen die rijker worden naarmate ze verouderen. De ontwerper bouwt gestaag verder aan een bibliotheek van
transformerende materialen die allemaal één ding laten
zien: hoe slijtage en verrijking hand in hand gaan.

ADRIANUS KUNDERT RIPENING RUGS 01 ADRIANUS KUNDERT RIPENING RUGS 01 ADRIANUS KUNDERT RIPENING RUGS 01 ADRIANUS KUND

Het recente Lenticular Project bouwt voort op Peters’
fascinatie voor het grafisch effect van plaatjes die zo
zijn gedrukt dat ze door beweging van kleur en tekening
veranderen. De kwaliteit van deze ‘lenticulars’ probeert
hij nu in textiel te integreren, zodat er kledingstof
ontstaat waarin dessin en kleur door beweging veranderen. Om het beoogde effect te simuleren begon hij te
experimenteren met een traditionele vouwtechniek die nog
het meest op origami lijkt, waarbij hij aan beide zijden
van de smalle vouwen een afwisselend dessin aanbracht.
Als die gepleate stof wordt toegepast in een jurk, zorgt
beweging van de drager voor het karakteristieke verspringen van het beeld, waardoor de toeschouwer langer
zal blijven kijken. Soms lijkt de jurk egaal zwart en op
een ander moment juist felgekleurd. Peters realiseert
zich dat hij hooguit een eerste stap heeft gemaakt in de
richting van een stof die veel flexibeler en dus draagbaarder dient te worden. Samenwerking met de industrie
en liefst ook met universitaire onderzoekers is nodig
om de volgende fase in te gaan. Zolang partijen zich maar
herkennen in zijn ijzeren stelregel: ‘We should make something serious really funny, and make something funny
really serious.’

www.antoinepeters.com

Voor Antoine Peters zijn alle activiteiten die hij in de
mode ontwikkelt een uitdrukking van fundamenteel optimisme. Zijn ontwerp voor een trui die door twee mensen
tegelijkertijd wordt gedragen, de Sweater for the World,
ziet hij liefst als een knipoog, een bescheiden maar
vooral vrolijk commentaar op de groeiende maatschappe
lijke intolerantie. Kritisch is hij op de verkwisting in
de huidige mode industrie. Wie nu nog iets toevoegt aan
de immense industriële output, zal daar een goede reden
voor moeten hebben.
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www.bastiaandenennie.com

The Phygital Virtuosity is een project dat een uiterst
specifieke vorm van recycling introduceert. Op het
grensvlak tussen de nostalgische beleving van het
tastbare product en de op beeld gebaseerde werkelijkheid van onze snel digitaliserende leefomgeving,
verkent Bastiaan de Nennie een synthese van die twee
werelden. Het onderzoek startte als een zoektocht
naar een manier om fysieke materialen een digitale vertaling te geven. Producten uit onze alledaagse fysieke
omgeving — een plantenspuit, een gehaktmolen, een autostuur, een fles, een mandje — gingen in de 3D scanner
en leverden zo de componenten voor nieuwe digitale
composities. ‘Schetsen’, zoals Bastiaan de Nennie ze
noemt. Digitale collages. Met het digitale bouwmateriaal
dat hij ontleent aan een traditionele industriële cultuur die op zijn laatste benen lijkt te lopen, bouwt
hij projecties van een nieuwe, postindustriële realiteit. Zelfs als het tafelmodel telefoon of het autostuur
al vrijwel overbodige producten zijn geworden, kan
hun beeldtaal nog een houvast bieden in onze gedigitaliseerde habitat. De collages bieden een herinterpretatie van het recente verleden en suggereren nieuwe
toepassingen. Experimenten met kleur en textuur zijn
een belangrijk onderdeel van het ontwerponderzoek.
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www.overtreders-w.nl

In de Pretty Plastic Plant ondergaat het plastic afval
alle noodzakelijke bewerkingen en uiteindelijk worden er
met een zelf ontwikkelde spuitgietmachine tegels gemaakt
die aan elkaar gevlochten kunnen worden. De Pretty
Plastic Plant is niet alleen een werkende productiefaci
liteit; het fabriekje heeft ook een educatieve functie
omdat het op verschillende locaties — zoals onlangs de
FabCity Campus op het Amsterdamse Java-eiland — kan
worden ingezet voor workshops met schoolkinderen. Zij
krijgen daar wellicht een andere kijk op onze omgang
met plastic verpakkingen en producten. De plastic tegels
moeten in een volgend stadium van het project zover
worden ontwikkeld, dat er een volwaardig bouwproduct
ontstaat dat aan alle vereisten op het gebied van branden weersbestendigheid voldoet en bij langdurig gebruik
in gevels geen plasticdeeltjes zal ‘lekken’. Bovendien
zal de productie uiteindelijk een industriële schaal
moeten krijgen.

www.bureausla.nl

Verspreid door het hoofdgebouw van de Hogeschool van
Amsterdam staan tijdelijke vergaderunits, gebouwd uit
elementen van gerecyclede kunststof. De ontwerpers van
Overtreders W zien deze producten vooral als een tussentijds resultaat. De werkunits zien zij als een bewijs
voor de levensvatbaarheid van het project dat zij in
2013 samen met Bureau SLA zijn gestart. Het plan is om
in het Amsterdamse Noorderpark een praktijkruimte voor
een groenschool te bouwen waarvan de gevels volledig
zullen bestaan uit tegels van gerecycled plastic huishoudafval dat in de directe omgeving door de bewoners
wordt verzameld. Daarvoor ontwierpen ze een kleine
recyclingfabriek — de Pretty Plastic Plant — waar zes
mobiele machines het afval transformeren tot gemarmerde plastic tegels. Vooraf wordt het afval op kleur
gesorteerd, waardoor de tegels verschillende uitgesproken kleurenmixen krijgen in plaats van een
egaal donkergrijze mengkleur.
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www.burobelen.com

Met Living Colours geven Brecht Duijf en Lenneke
Langenhuijsen van buro BELÉN invulling aan het verlangen om ethiek en esthetiek met elkaar te verweven, een
streven dat centraal staat in alle projecten die zij
ondernemen. Hun werkterrein zoeken de ontwerpers bij
voorkeur in de wereld van de natuurlijke materialen,
waarbij het veranderingsproces dat die materialen in
de loop van hun bestaan doormaken veelal de focus van
hun onderzoekstrajecten vormt. Hoe kun je verandering
inzetten als een kwaliteit die de levenscyclus van een
product verlengt in plaats van verkort? Met dergelijk
onderzoek ondervragen zij ook de preoccupaties van de
gevestigde industrie. Die duldt immers geen tekenen van
verandering of veroudering en gebruikt daarom bij het
kleuren van bijvoorbeeld textiel vrijwel uitsluitend synthetische verfstoffen: een sterk vervuilende activiteit.
In Living Colours bestudeert BELÉN hoe de toepassing
van plantaardige pigmenten en verfprocessen in de productie van textiel en papier, met name gebruikt in het interieur. De centrale aanname is, dat de verkleuring van
plantaardige pigmenten juist voor een gelaagdheid kan
zorgen die het product — een wandbespanning, een deken,
een bekledingsstof — interessanter maakt dan de steriele
uniformiteit van de industriële pendanten. Het feit dat
de kleur leeft, zorgt er tevens voor dat er een directere relatie ontstaat met de omgeving waarin het wordt
toegepast. Waar meer licht valt, is de verkleuring duidelijk zichtbaar. Waar bijvoorbeeld een meubel de licht
inval blokkeert blijft de kleur lange tijd gelijk. Voor de
consument zijn de condities van die persoonlijke omgeving aan het object afleesbaar, wat zorgt voor hechting.
BELÉN werkte Living Colours uit in verscheidene deelprojecten, bijvoorbeeld Living Textures, Another Plaid en
Merging Wallpaper. Toch zijn de productsuggesties van
de ontwerpers vooral bedoeld om te laten zien wat er
mogelijk is. De rol van het onderzoek is fundamenteler:
daar is het doel anderen op een idee te brengen hoe
zij het kunnen doen. Om die reden werd de Verkleurkaart
ontwikkeld: een gereedschap voor andere ontwerpers
en fabrikanten om het gedrag van de natuurlijke pigmenten te leren kennen.
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Het zeeklimaat langs de Nederlandse, Belgische en NoordFranse kust is uiterst geschikt voor de teelt van vlas,
een milieuvriendelijk gewas waarvan de verwerking om
economische redenen inmiddels praktisch helemaal naar
lage-lonenlanden is verplaatst. Daar worden er garens
en stoffen van gemaakt. Anders dan bij katoen is dat een
vrij schoon proces, merkte Christien Meindertsma bij
een groot onderzoek naar de vlassector. Zij stuitte toen
ook op de laatste vlasverwerkende bedrijven die nog in
West-Europa actief zijn. Willen die overleven, dan zullen
er innovatieve toepassingen moeten worden gevonden.
De ontwerper kocht 10.000 kilo vlas, afkomstig van één
kavel in de Flevopolder. Ze gebruikte het materiaal voor
haar eigen onderzoek en koos na enkele andere experimenten voor de ontwikkeling van een composietmateriaal
waarin zij vlas combineert met PLA, een bioplastic op
basis van melkzuur.

www.christienmeindertsma.com

De aanleiding voor het ontwerp lag bij LABEL/BREED, dat
het doel heeft ontwerpers en innovatieve lokale maakindustrie aan elkaar te koppelen. In dit geval ging het om
een samenwerking tussen Meindertsma en Enkev, specialist in het vervaardigen van non-wovens van natuurlijke
vezels. Voor de Flax Chair worden twee verschillende delen van de vlasplant gebruikt: de relatief kostbare lange
vezels zijn zichtbaar in de voor- en bovenzijde van de
stoel; maar ook de korte vezels die normaal als goedkoop
bijproduct gelden, en die werden vervilt om in de achteren onderkant van de stoel te worden verwerkt. De keuze
voor een stoel was voor de ontwerper een logische: ‘Het
is een mooi, bescheiden product dat het verhaal op een
haast intuïtieve manier heel goed vertelt.’ De hele stoel
ontstaat uit een rechthoekige lap van 100 x 60 centimeter die nog plooibaar is als hij in de mal gaat. Met dit
project voldoet Christien Meindertsma aan de belangrijkste doelstellingen die zij ooit bij haar afstuderen formuleerde. ‘Ik zocht naar een industrieel product waarin
lokaal geproduceerde, natuurlijke materialen zouden worden toegepast. En het moest een betaalbaar product zijn.
Nu, na dertien jaar, kan ik met deze stoel van ongeveer
350 euro zeggen: het is me gelukt.

www.flaxproject.com
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www.dianascherer.nl
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Het liefst werkt kunstenaar Diana Scherer met graan,
en meer specifiek met het snel groeiende worstelstelsel
dat dit gewas kenmerkt. Door het graan te laten groei
en op een onderaards sjabloon kan zij de wortelgroei
op een dusdanige wijze manipuleren dat er ‘geweven’
of ‘gevlochten’ patronen ontstaan. De inspiratie voor
deze patronen ontleent Scherer aan de geometrische
structuren van celstructuren, sneeuwvlokken of schelpen. Het textielachtige materiaal dat zij kweekt volgt
de blauwdruk die wordt gedicteerd door de 3D geprinte
sjablonen (waarvoor bioplastic wordt gebruikt): soms
uiterst fijnzinnig, soms vrijwel ongestuurd. Zaad, potgrond en water zijn vooralsnog de noodzakelijke ingre—
diënten van het proces. Zodra de wortelgroei zover is
gevorderd dat het gewenste patroon is gevormd, volgt
de oogst. Het graan wordt kort afgeknipt en de wortel
structuur wordt vrijgeprepareerd en gedroogd. Inte
graal deel van het werkproces zijn de foto’s die vrijwel
onmiddellijk van het textiele resultaat worden gemaakt,
maar ook het feitelijke materiaal wordt geconserveerd.
Diana Scherer werkt in haar onderzoek samen met biologen en ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Naast de belangrijke functie die wortels hebben in het
opslaan van broeikasgassen, werd de wetenschappelijke
interesse ook gewekt door het potentieel van het project om daadwerkelijk een materiaal te ontwikkelen dat
zijn gunstige ecologische eigenschappen combineert met
een nieuwe wijze van natuurlijke productie. Met plantkundige Gerard van der Weerden kijkt Scherer naar mogelijkheden om een compleet kledingstuk onder de grond
te laten groeien. En in een volgende stap wordt getracht
om ook de potgrond uit het proces te elimineren door de
wortels in hydroculturen te doen groeien. Experimenten
met de wortels van andere plantensoorten zoals lisdodde
(waterzuiverend) en astelia (methaan filterend) verkeren
nog in een prematuur stadium. Dat geldt ook voor het
gesprek met ontwerper Anne de Grijff waarin de toepassing van het materiaal in mode wordt overwogen.
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www.buildingwithseawater.com

Architect Eric Geboers zoekt in zijn werk naar duurzame
innovatie. De noodzakelijke ontzilting van zeewater — om
vooral in woestijngebieden het gebrek aan zoet water het
hoofd te bieden — vormt een belangrijke aanleiding voor
zijn materiaalonderzoek. Bij het onziltingsproces blijft
een restproduct over, brijn, dat grotendeels bestaat
uit zeezout en tot dusver in zee wordt teruggepompt.
Geboers gebruikt voor zijn nieuwe materiaal een mengsel
van bijna 90 procent zeezout, zetmeel en wat water, dat
wordt verhit en gedroogd. De aldus verkregen composiet
is eenvoudig te storten en te bewerken. Met de uitgeharde materie bouwde hij de Salt Pup, een gewelfde vorm
waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de sterkte
van het materiaal wanneer het gaat om het weerstaan van
drukkrachten. Daarom kan de Salt Pup (die zijn naam
ontleent aan de gelijkenis met een hondje) als stoel fungeren. Toch ziet de architect het product vooral als
instrument voor verder onderzoek. In een volgend stadium hoopt hij zetmeel uit zeewater te winnen zodat het
bouwmateriaal uiteindelijk volledig uit een maritieme
omgeving kan worden gewonnen. Op termijn moet het mogelijk zijn om met de restanten van de zoetwaterproductie
daadwerkelijk gebouwen te realiseren.
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www.maartenbaas.com

Hoe nieuw dient een nieuw materiaal eigenlijk te zijn?
En hoe kan tijd een rol spelen in het denken over materiaalvernieuwing? Die vragen lijkt Maarten Baas op te
werpen in zijn Tree Trunk Chair. In het project begint
het productieproces van een houten object niet pas
wanneer de boom is geveld en verzaagd, maar manipuleert
de ontwerper het natuurlijke groeiproces van een eikenboom. Door de mal van een stoel in de groeiende stam
te drukken, zal de boom in de loop der tijd om dit object
heen groeien, totdat er na twee eeuwen groeitijd een
meubel is ontstaan. Dat mag simpel klinken, maar de uitvoering van het idee is gecompliceerd. Uit welk materiaal
moet de mal worden gemaakt om 200 jaar mee te gaan?
En hoe kan de mal worden aangepast op het groeigedrag
van verschillende bomen? Hoe garandeer je de gezondheid van de boom en zorg je ervoor dat die volledig
in de mal groeit?
Maarten Baas ontwikkelde het idee voor de Tree Trunk
Chair in samenwerking met ontwerper Gavin Munro, bekend
van zijn Grown Furniture. In het begeleidingsteam zijn
ook ingenieurs, boomkundigen en kwekers actief, en instellingen als de Akademie van Kunsten (KNAW) en het
Groninger Museum hebben zich aan het project verbonden
om in de komende eeuwen voor de boom te zorgen. In een
culturele omgeving die voortdurend gespitst is op het
nieuwste van het nieuwste, introduceert dit project
de factor tijd als beslissend onderdeel van het materiaalontwikkelingsproces.
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JURYRAPPORT
88 Inzendingen waren er dit jaar
voor de New Material Award.
De term ‘nieuw materiaal’ kan hier
voor verwarring zorgen, alsof het
uitsluitend zou gaan om de onderscheiding van een tot dusver onbekend supermateriaal dat vanaf nu
de loop van de geschiedenis zal
beïnvloeden. Een zo hooggespannen
verwachting mogen we niet van
onze ontwerpers hebben. De geschiedenis bewijst immers hoe
zeldzaam dergelijke fundamentele
doorbraken in materiaalontwikkeling zijn. Maar ontwerpers kunnen
wel degelijk een revolutie teweegbrengen. Zij denken na over het
gebruik van materiaal en doen
concreet materiaalonderzoek dat
leidt tot innovatieve toepassingen.
Zij beseffen dat de natuurlijke
hulpbronnen niet onuitputtelijk
zijn. Hergebruik en toepassing van
hernieuwbare natuurlijke grondstoffen zijn de onderzoeksonderwerpen van de meeste ontwerpers.
Dit gaat ook gepaard met een
veranderende kijk op veroudering.
Iets hoeft niet altijd meer gaaf
en spiksplinternieuw te zijn.
Slijtage brengt een nieuwe esthetiek met zich mee. Wij kunnen
gerust stellen dat de huidige
ontwerpers de aanjagers zijn
van het streven naar een duurzame samenleving.
Een nominatiecommissie stond voor
de lastige taak achttien genomi
neerden te kiezen. De commissie
wilde een representatieve en
gevarieerde keuze maken uit de ingezonden ontwerpen en voorstellen. Bij inzendingen die inhoudelijk

dicht bij elkaar lagen, moesten
moeilijke afwegingen worden gemaakt. Met nadruk moet dan ook
worden gesteld, dat de meeste inzendingen die niet zijn genomineerd beslist niet onderdeden
voor de ontwerpen die hier worden
getoond. Wie dit jaar niet is ge
nomineerd, moet zich daardoor niet
laten weerhouden de volgende keer
weer mee te doen.
De jury stelde zich bij de beoordeling de volgende vragen:
Is het ingediende ontwerp
een nieuwe toepassing van
bestaand of nieuw materiaal?
Is het innovatief, is er een
nieuw vormgevingsproces
toegepast?
Hoe duurzaam is het?
Is het opschaalbaar, m.a.w. kan
dit tot een industrieel proces
gebracht worden?
Heeft het een esthetische
component?
Heeft het een maatschappelijke
component?
De New Material Award
kent twee prijzen: de New
Material Fellow en de New
Material Award.
De New Material Fellow
wordt gegeven voor een uitgewerkt
idee waaraan een onderzoeksvraag
is gekoppeld. De winnaar krijgt
vanuit Het Nieuwe Instituut een
half jaar intensieve begeleiding
bij het uitwerken van het idee. Dat
kan hulp bij het opbouwen van een
netwerk zijn, contacten met gespecialiseerde onderzoekers of bedrijven om het idee uit te voeren
en op te schalen.

Soms vindt de jury een idee wel
erg utopisch en zou die inzending
op grond van uitsluitend een beschrijving zijn afgewezen. Maar
dan krijgt zij een proef in handen
en komt het creatieve proces van
de ontwerper tot leven. In dit geval betreft het een bijna onzichtbaar, want ondergronds proces.
Wie het onkruid in zijn tuin te lang
heeft laten woekeren, zal de planten er met wortel en tak uit moeten
trekken. Dan pas wordt zichtbaar
hoe verschillend de wortelstelsels
kunnen zijn, vooral in taaiheid
en sterkte. Deze wortelgroei ligt
ten grondslag aan een project dat
onder meer onderzoekt of het mogelijk is om wortelgroei met behulp
van ingegraven mallen te sturen.
Zo zou je filtermatten kunnen laten groeien, of zelfs complete kledingstukken. De jury vindt dit een
origineel idee en ziet hierin zeker
toepassingsmogelijkheden. Er zal
nog veel onderzoek naar geschikte
planten nodig zijn en daarom wordt
de New Material Fellow
toegekend aan Diana Scherer.
De New Material Award ten
bijdrage van € 15.000 wordt uitgereikt voor een idee dat tot een
concreet resultaat heeft geleid.
Een productontwerper zal niet
gauw zelf een geheel nieuw materiaal uitvinden. Dat is meer het
terrein van chemici. Een ontwerper
zoekt bij de uitwerking van zijn
idee geschikte materialen. Het vernieuwende zal eerder zitten in de
vormgeving en de verwerking van
het materiaal. Maar daar hoeft niet
altijd een recent ontwikkeld materiaal voor gebruikt te worden.
Zo krijgt de winnaar geen prijs

voor het feit dat hij klei gebruikt,
maar omdat hij — om het in de woorden van een jurylid te zeggen
— ‘innovatief nostalgisch’ bezig
is. Hij heeft een 3D printer ontwikkeld die normale, onverdunde klei
kan extruderen in dunne lagen en
met fijne details. Het innovatieve
hiervan begrijpt u pas als u weet
dat klei voordien alleen kon worden
geprint door het eerst met water
te verdunnen. Met een dergelijke
aangelengde kleipap kunnen enkel
plompe dikwandige objecten worden
geprint omdat de hele zaak anders
meteen inzakt. De jury heeft ook
veel waardering voor de instelling
van de ontwerper om zijn kennis
te delen en een platform voor verdere ontwikkeling te vormen.
De New Material Award
2016 is toegekend aan Olivier
van Herpt voor zijn Functional
3D Printed Ceramics.
Pieter Keune
voorzitter van de jury

In Amsterdam was Didi Aaslund aanwezig bij een Kerst
diner in de voormalige Havenstraat gevangenis, op dat
moment de verblijfplaats van een groep vluchtelingen.
Het gesprek met de aanwezigen deed haar beseffen dat
het ontbreken van een zinnige tijdsbesteding een groot
probleem is voor veel vluchtelingen. Zo ontstond het
idee om het verzamelde afval een workshop te organise
ren waarin de vluchtelingen hun eigen tassen maken,
daarbij geholpen door een patroon dat de ontwerpers
maakten. Gedurende deze gezamenlijke workshop konden
de deelnemers ook hun verhalen delen. De overblijfsels
van de reis kregen zo een nieuwe bestemming en het
werkproces bleek voor de betrokkenen misschien nog
wel belangrijker te zijn dan de rugzakken zelf. De ontwerpers zijn inmiddels terug gegaan naar Griekenland
en hebben daar voorbereidingen getroffen voor een
reeks workshops met de vluchtelingen die nog altijd in
Griekenland verblijven. Het onderzoek richt zich ook
op andere producten die in zo’n gezamenlijk maakproces
gerealiseerd kunnen worden. Voor de ontwerpers van
No Mad Makers gaat het in dit project om de mentale gesteldheid van de vluchteling. Naast het verstrekken
van voedsel en een veilig onderdak zal daadwerkelijke
hulp aan vluchtelingen ook hun gevoel van eigenwaarde
moeten stimuleren.

www.nomadmakers.org

Floor Nagler werkte enige tijd als vrijwilliger op Lesbos,
het Griekse eiland dat te maken heeft gekregen met grote
vluchtelingenstromen. In die periode zag zij de hoeveelheden bootzeil en reddingsvesten die op de stranden
achterbleven en realiseerde zij zich dat veel vluchtelingen onderweg juist al hun bagage zijn verloren. Simpele
rugzakken, gemaakt van de gevonden restanten, zouden
de verdere tocht van deze vluchtelingen kunnen vereenvoudigen en met dat doel in gedachten begon zij het
afval te verzamelen.
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www.corpuscoli.com

De belangrijkste uitdaging van deze eeuw, concludeert
ontwerper Maurizio Montali, is de omvorming van een op
consumptie gebaseerd economisch systeem naar een ecologisch verantwoorde samenleving die zelfvoorzienend is.
Om dat te bereiken moet er bijvoorbeeld een eind komen
aan de grootschalige toepassing en dumping van sterk
vervuilende plastics die uit olie zijn gefabriceerd. Zijn
doorlopend onderzoek naar het gebruik van schimmels
voor de ontwikkeling van schone materialen past in deze
ambitie. The Growing Lab werkt aan het ontwikkelen van
een verscheidenheid aan innovatieve materialen en producten waarin schimmels de essentiële ingrediënten zijn
voor de transformatie en opwaardering van afvalstromen.
De natuurlijke groei van deze micro-organismen biedt
mogelijkheden voor het cultiveren van sterke en veelzijdige biomateralen die bovendien elke gewenste vorm
kunnen aannemen. Na gebruik zijn de materialen volledig
afbreekbaar.
Door schimmels te cultiveren op tal van verschillende
organische afvalproducten zijn er myco-materialen gemaakt waarin de schimmeldraden als een soort lijm fungeren. Ze kunnen bijvoorbeeld de eigenschappen hebben
van plastics, rubber, papier of hout. Die materialen zijn
vervolgens ingezet voor het doen groeien van producten zoals tegels, schalen, meubels en isolatoren. Naast
andere partijen is de afdeling Microbiologie van de
Universiteit Utrecht de belangrijkste wetenschappelijke
partner in het project.
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www.oliviervanherpt.com

Klei is allesbehalve een nieuw materiaal. En de technieken die voor de toepassing van klei worden gebruikt zijn
in de loop van duizenden jaren weliswaar steeds verder
geperfectioneerd en uiteindelijk geïndustrialiseerd,
maar in essentie veranderden ze nauwelijks. Toch zijn
zelfs de oudste objecten in klei altijd een belangrijke
spiegel van de cultuur waaruit ze zijn voortgekomen,
en worden ze juist als representanten van die cultuur
bewaard en bestudeerd. Het huwelijk van klei en de 3D
printtechniek, dat in dit project centraal staat, zal vermoedelijk een rol gaan spelen in de archeologie die de
21ste eeuw tot onderwerp heeft. Zelden zullen innovatie
en traditionele ambachtelijkheid elkaar zo duidelijk hebben getroffen als in het project Functional 3D Printed
Ceramics. Omdat de conventionele printers ongeschikt
waren voor het beoogde doel — het printen van keramische
producten met een zekere schaal — was het project van
Olivier van Herpt van meet af aan een praktijkonderzoek.
De printer is zo ontworpen dat hij met regulier beschikbare klei kan werken, zonder dat die bijvoorbeeld eerst
verdund hoeft te worden. Een groot voordeel daarbij is
dat de grote geprinte objecten meteen een zekere stevigheid hebben. Door zelf een printer te bouwen (die zoveel mogelijk uit gestandaardiseerde stalen en aluminium
onderdelen bestaat) en die stap voor stap te perfectioneren, is een totaalontwerp ontstaan. Materiaal, productietechniek en proces zijn integraal onderdeel van de
propositie die Functional 3DPrinted Ceramics aanreikt.
Weinig duurzame plastics — die nog steeds een belangrijke grondstof vormen voor veel industriële toepassingen
van de 3D printtechniek — worden hier vervangen door
een duurzaam en cultureel extreem hoogwaardig materiaal. Het productieproces vraagt weinig materiaal, levert
weinig afvalmateriaal op en bovendien kan het product
bij betrekkelijk lage temperaturen worden gebakken. In
de nabije toekomst kan de techniek wellicht een rol gaan
spelen in het verduurzamen van andere productieprocessen, zoals het gieten van metalen componenten.
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www.roeldeden.com

Wie na amputatie is aangewezen op een armprothese wacht
een lang en kostbaar proces, dat niet in alle gevallen tot
het gewenste resultaat leidt. Toen ontwerper Roel Deden
in contact kwam met Lianne Scheepers, bleek haar op maat
gemaakte prothese uit glasvezel en titanium te zwaar,
weinig comfortabel en ongeschikt bij het maken van sieraden, voor haar een belangrijke bezigheid. Inmiddels had
zij zich aangeleerd om dan maar een klein dokterspincet
te gebruiken, terwijl ze de prothese niet meer droeg.
Deden vatte het plan op om een uiterst simpel hulpmiddel
te ontwikkelen dat juist geschikt was voor het gewenste
precisiewerk, en dat dus eerder een stuk gereedschap
dan een kunstarm zou zijn. In nauwe samenspraak met
de gebruiker werd een instrument ontwikkeld waarvan de
onderdelen met behulp van een 3D printer zijn gemaakt en
dat slechts uit enkele, op maat van de persoon gemaakte
onderdelen bestaat. Het product is licht, goedkoop en
eenvoudig te gebruiken. De volgende stap in het proces
is een verdere ontwikkeling met meer patiënten en artsen. Met de start van een open source platform wil Deden
mensen in de gelegenheid stellen om het model te down
loaden en eventueel op hun wensen aan te passen. Het
platform kan ook andere ontwerpers stimuleren om hun
voorstellen voor prothesen op deze wijze te distribueren. Het platform zou wereldwijd mensen kunnen helpen
die door ziekte of oorlog een ledemaat verloren zijn.
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Jarenlang hield Rosanne van der Meer zich bezig met
maatwerk bij de productie van samples in het hogere
segment van de mode. Als ontwerper had ze niet gevoel
dat ze veel aan het bestaande systeem had toe te voegen. Tot ze het breien ontdekte, en bedacht dat er in die
techniek mogelijkheden waren om zowel op sociaal vlak als
in termen van duurzaamheid zinvolle initiatieven te ontplooien. Ze besloot weer te gaan ontwerpen. Om te ontsnappen aan het verkwistende productieapparaat van de
mode-industrie onderzocht ze de toepassing van geavanceerde technologieën zoals die bijvoorbeeld in Japan
werden ontwikkeld. Daar vond ze een fabrikant die machines produceert waarop met uiterst dunne garens driedimensionale breisels kunnen worden gemaakt. De techniek
maakt het mogelijk om met één ononderbroken draad een
heel kledingstuk te maken, waarbij de maten, kleur- en
afwerkingsvoorkeuren van de drager in dat specifieke
stuk kunnen worden gerealiseerd. Tot dusver zijn er wel
enkele naadloze kledingstukken te krijgen, maar die tonen nog niet het potentieel van de techniek. Pas wanneer
de patronen complexer worden, blijkt de meerwaarde van
dit digitale productieproces. Knippen, naaien en ander
tijdrovend handwerk dat de traditionele textielproductie
kenmerkt, is hier niet meer nodig.
Daarom ontwierp Rosanne van der Meer een collectie basisstukken, truien vooral, allemaal geënt op het idee van
kleding als een ‘tweede huid’. De koper zal uiteindelijk
in belangrijke mate haar of zijn persoonlijke voorkeuren
aan het ontwerp kunnen hechten, zodat er perfect passende, vrijwel ‘tailor made’ producten ontstaan waaraan
zelfs high tech functies zoals sensoren kunnen worden
toegevoegd. Het ligt voor de hand dat dergelijke persoonlijke kledingstukken niet snel worden weggegooid, en
productie is alleen nodig als iemand daadwerkelijk een
nieuw stuk bestelt. Van der Meer ziet mogelijkheden voor
het ontwikkelen van ‘designer templates’, waarbij zowel
de stof als de modellen door de consument naar eigen
smaak en omstandigheden worden aangepast en dan
geproduceerd.
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Materialen bestaan ook in de virtuele werkelijkheid.
Door middel van algoritmen is het al geruime tijd mogelijk
om bijvoorbeeld het gedrag van bepaalde materialen
digitaal te bestuderen. En met de bloei van de games industrie heeft de fysieke interactie tussen de mens en
een virtuele materiële omgeving een sterke impuls gekregen. Rudolf Borgart, die een MA Sculpture volgt aan de
Royal College of Art en Martijn Mellema, creative technologist, zijn gefascineerd door de (im)materialiteit van
de virtuele omgeving.

www.minusplusminus.com

In hun project kozen zij virtueel papier als case study
omdat iedereen vrijwel dagelijks papier gebruikt en
daardoor de materiaaleigenschappen kent. Het digitale
papier kan worden verkreukeld, gevouwen, gescheurd
of in de prullenbak gegooid, waarbij zowel Virtual/
Augmented Reality brillen als handtracking software
worden gebruikt. Het resultaat kan uiteindelijk met behulp van een 3D printer worden gematerialiseerd.
De bestaande algoritmen zijn nog onvoldoende uitgewerkt
om materiaaleigenschappen en de lijfelijke ervaring van
een materiaal daadwerkelijk te simuleren. Met het project
Virtual Paper willen de ontwerpers onderzoeken wat deze
techniek kan betekenen in het realiseren van sculpturen,
maar ook voor een duurzame en efficiënte productontwikkeling. Maar de ambities gaan verder. Uiteindelijk is
het de bedoeling om te werken aan een bèta-versie op
basis van algoritmen die eerder aan de Universiteit van
Berkeley zijn ontwikkeld. Het ‘remeshing algoritme’ maakt
het mogelijk om in de nabije toekomst alle typen materialen te simuleren.
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Stoffenfabrikant Vlisco is beroemd om zijn sterk gekleurde en gedessineerde stoffen voor de West- en CentraalAfrikaanse markt. Het waxprint product is door zijn bewerkelijke fabricageproces tamelijk exclusief, en het
Helmondse bedrijf kan zich daarom geen misdrukken of
restpartijen permitteren die alsnog de markt zouden bereiken. Met dat gegeven ging ontwerper Simone Post aan
het werk. Ze onderzocht de afvalstroom in het bedrijf
en keek hoe de afgekeurde stoffen een nieuw leven konden
krijgen, zodat ze niet in de verbrandingsovens hoefden
te belanden. Al snel bedacht Simone Post dat hergebruik
alleen mogelijk was wanneer het product een totaal andere functie zou krijgen dan de reguliere productie, en
daar dus ook niet mee zou concurreren. Het resulteerde,
na een grote reeks proeven, in de ontwikkeling van het
Vlisco Recycled Carpet, een serie vloerkleden die ze tot
voor kort met de hand maakte uit tot stroken versneden
doeken. De cirkelvorm in het kleed weerspiegelt het beeld
van de rollen stof in de fabriek. De enorme kleurenrijkdom van de oorspronkelijke stoffen zorgt voor grote
verschillen tussen de afzonderlijke kleden. Inmiddels is
het proces zover gevorderd, dat LABEL/BREED de machinale vervaardiging op zich gaat nemen, waarvoor nu een
speciale machine wordt gebouwd.
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www.dirkvanderkooij.com

Zijn hele carrière als ontwerper, zegt Dirk van der
Kooij, staat in het teken van het zoeken naar ‘eerlijke
materialen’. En dat doelt hij op materialen die volledig
en zonder problemen te recyclen zijn. Massief hout bijvoorbeeld, maar sinds zijn vakopleiding is dat een materiaal waar hij niet meer mee werkt. Van der Kooij verwierf een reputatie met zijn gebruik van afvalplastic.
Door een robotarm zo aan te passen dat hij er meubels
mee kon printen, heeft hij inmiddels diverse series interieurproducten (stoelen, tafels, vazen en verlichtingsarmaturen) gemaakt die totaal uit gerecyclede kunststof
zijn vervaardigd. Als een ononderbroken lijn vormt de
plastic sliert het object. De ontwerper verkende daarmee
een terrein dat nog geen meubelfabrikant had betreden.
Het fijne filigraan en de kleurnuances die door het oorspronkelijke materiaal ontstaan, geven de objecten hun
kenmerkende esthetiek.
De nieuwste ontwikkeling in het oeuvre is de holle buis
techniek. Niet alleen raakte Van der Kooij wat uitgekeken op de ‘tuttigheid’ van de dunne lijn, hij wilde vooral
het gewicht van de geprinte meubels terugdringen. Een
dikkere holle buis bood daarvoor het antwoord, met als
gunstig bijeffect dat het product ook sneller te printen is. De stoere aanwezigheid van de holle lijn in de
NotOnlyHollowChair — die in een editie van 25 stuks is
gemaakt — toont de potentie van de nieuwe techniek, maar
uitontwikkeld is dit nieuwe printprocedé allerminst.
Het materiaal is oersterk, volledig opnieuw te gebruiken
en voor het maken van de schommelstoel is geen enkele
toevoeging (in de vorm van bijvoorbeeld lijm, epoxyhars
of glasvezel) nodig geweest. De stoel is vooralsnog gemaakt met het hoogwaardige polycarbonaat van oude CD’s
die voorafgaand aan de verwerking zijn gegranuleerd.
In een volgende stap zou het mogelijk moeten zijn om de
schijfjes alleen te vermalen, zodat energie-intensieve
bewerkingen van de grondstof vermeden kunnen worden.
Ook onderzoekt Studio Dirk van der Kooij een kleuringsproces waarbij de binnenzijde van de holle buis wordt
benut, zodat de kleur voorafgaand aan eventueel hergebruik eenvoudig weggespoeld kan worden.
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In veel bedrijfstakken geldt de kleurechtheid van materialen als een ijzeren grondregel. De consument wenst
geen verkleuring te zien in de lak van zijn auto, in de
gordijnen voor het raam, het papier waarop hij schrijft
of zelfs in het T-shirt dat hooguit een zomerseizoen
meegaat. Tot zover de aanname. Met deze verslaving aan
kleurechtheid permitteren we ons echter een kostbare
en in vele opzichten onzinnige voorkeur. De veroudering
vankleuren, die vooral aan het licht kwam toen Studio
rENs een onderzoek naar de notoir instabiele kleur rood
begonnen uit te werken, zien we soms als een kwaliteit;
vooral wanneer ook de ouderdom van het gekleurde
object als een waarde wordt ervaren. Maar in kringen
van hedendaagse producenten is verkleuring taboe.
Fade to Stay onderzoekt een herbezinning op dit uitgangspunt. Zou het mogelijk zijn om door gerichte ingrepen, bijvoorbeeld in het chemisch proces, de verkleuring
zo te ‘programmeren’ dat geleidelijke of spontane verandering juist een aantrekkelijke optie gaat vormen? Zou
er bij een egaal rode auto niet na verloop van tijd een
dessin zichtbaar kunnen worden, en nog wat later een
tekst? De autobranche wilde er niet van weten. Maar met
de dye- en pigmentinkten van een grote printerproducent
konden de ontwerpsters alsnog een start maken. Hun
onderzoek naar de verandering van kleur heeft een eerste succesvolle manifestatie gekregen in een serie van
vijf posters die aanvankelijk identiek zijn, maar door de
blootstelling aan verschillende niveaus van UV straling
gedoseerd van kleur en vorm veranderen. In een maatschappij die volkomen gefixeerd is op het altijd-nieuwe,
probeert Fade to Stay een nieuwe sensibiliteit te kweken,
waarin het natuurlijke proces van verkleuring als een
teken van kwaliteit en duurzaamheid wordt gewaardeerd.
Misschien eerst door de geïnformeerde consument,
en uiteindelijk toch ook door de industrie.
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ADRIANUS KUNDERT RIPENING RUGS
ANTOINE PETERS THE LENTICULAR PROJECT
BASTIAAN DE NENNIE PHYGITAL VIRTUOSITY
BUREAU SLA & OVERTREDERS W PRETTY PLASTIC PLANT
buro BELÉN LIVING COLOURS
CHRISTIEN MEINDERTSMA FLAX CHAIR
DIANA SCHERER INTERWOVEN
ERIC GEBOERS THE SALT PUP
MAARTEN BAAS THE TREE TRUNK CHAIR
NO MAD MAKERS, FLOOR NAGLER & DIDI AASLUND BAG2WORK
OFFICINA CORPUSCOLI / MAURIZIO MONTALTI THE GROWING LAB — MYCELIA
OLIVIER VAN HERPT FUNCTIONAL 3D PRINTED CERAMICS
ROEL DEDEN PRINTHESIS
ROSANNE VAN DER MEER PERSONAL KNITWEAR FOR EVERYBODY
RUDOLF ROMERO BORGART & MARTIJN MELLEMA VIRTUAL PAPER
SIMONE POST POST-VLISCO
STUDIO DIRK VAN DER KOOIJ HOLLOW TUBE TECHNIQUE
STUDIO rENs FADE TO STAY

