reglement new material award 2016
Artikel 1 Algemeen
De New Material Award, een samenwerking tussen Stichting DOEN, Het Nieuwe Instituut en
Fonds Kwadraat (hierna genoemd de Organisatie), bestaat uit een prijs van € 15.000 voor een finaal
product en een fellowship bij Het Nieuwe Instituut voor een uitgewerkt idee dat nog niet hoeft te zijn
uitgevoerd en waaraan een onderzoeksvraag is verbonden. De prijs staat open voor in Nederland
werkende beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten en voor studenten van
Nederlandse kunst-, mode- en designacademies en architectuuropleidingen.
Het prijzengeld van € 15.000 zal voor 75 procent worden besteed aan een vervolg van het ontwerp
waarmee de prijs is gewonnen. Hiervan dient de winnaar binnen 12 maanden na 22 oktober 2016 een
verslag in.
De New Material Fellow wordt door de jury voorgedragen op basis van een onderzoeksvoorstel en
zal (vervolg)onderzoek naar materiaalinnovatie kunnen uitvoeren dankzij het prijzengeld van Stichting
DOEN (ad 5.000 euro) en de facilitering door Het Nieuwe Instituut in de vorm van het bieden van een
netwerk en platform. De Fellow voert zijn onderzoek zelfstandig uit en deelt de resultaten (tussentijds)
via de diverse communicatiekanalen van Het Nieuwe Instituut.
Het onderzoek van de New Material Fellow valt binnen de context van de programmalijn ‘De Dingen
en De Materialen’ van Het Nieuwe Instituut. Dit programma zal niet alleen leiden tot klassieke vragen
als de hernieuwde aandacht voor ambacht en de herwaardering van het object. Tevens zal worden
ingegaan op de huidige cross-overs tussen natuur, wetenschap en creativiteit, onder meer op basis van
gentechnologie en ingegeven door de huidige democratisering van de wetenschap. Een interessant
en belangrijk onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door de nieuwe verhouding tussen biologie en
ontwerp.
Het Nieuwe Instituut ondersteunt het onderzoek van de Fellow voor een periode van maximaal
zes maanden, door inzet van een netwerk en het bieden van een platform. De New Material Fellow
verbindt zich voor deze periode aan de uitvoering van zijn onderzoek binnen de context van het
programma van Het Nieuwe Instituut. De precieze condities van facilitering in de vorm van het
bieden van netwerk en platform worden vastgesteld na een intakegesprek dat zal plaatsvinden na de
prijsuitreiking en vóór het einde van het jaar waarin deze wordt uitgereikt.
Artikel 2	Inzending
De inzending (een volledig ingevuld inschrijfformulier met toelichting en bijbehorend beeldmateriaal)
moet uiterlijk 25 april 2016 18.00 uur binnen zijn bij info@newmaterialaward.nl
Materiaalsamples kunt u sturen naar:
New Material Award
p/a Fonds Kwadraat
De Ruijterkade 128
1011 AC Amsterdam
Per inzending is een bedrag van € 50 verschuldigd (incl. btw), over te maken op:
Rekening NL19 INGB 0674 9761 18
t.n.v. Stichting Materiaalfonds
o.v.v. inzending New Material Award, en naam inzender en ontwerp
De betaling van het inschrijfgeld moet uiterlijk op 2 mei 2016 zijn bijgeschreven op de hiervoor
vermelde rekening.
Artikel 3	Deelname
Deelname staat open voor natuurlijke personen. Van deelname zijn die producten en ontwerpen
uitgesloten, waarvan bij de totstandkoming een lid van de selectiecommissie of een jurylid zeer direct is
betrokken.
Artikel 4	Tentoonstelling, transport en verzekering
De genomineerden worden uitgenodigd het geselecteerde werk tijdens Dutch Design Week in
Eindhoven van 22 t/m 30 oktober 2016 te exposeren op een nog nader te bepalen locatie.
Het genomineerde werk zal ook tentoongesteld worden in Milaan 2017,
tijdens de Salone del Mobile van 12-17 april 2017.

Expositie
De genomineerde neemt de transportkosten van het ingezonden werk inclusief verzekeringskosten
naar de expositielocatie in Nederland voor zijn rekening, of – in het geval van tentoonstelling
internationaal - naar een verzamelpunt in Nederland. De deelnemer neemt de transportkosten van
het ingezonden werk inclusief verzekeringskosten vanaf de expositielocatie in Nederland voor zijn
rekening, of – in het geval van tentoonstelling internationaal – vanaf een verzamelpunt in Nederland.
De Organisatie draagt zorg voor de verzekering van de werken tijdens de expositie. Hiertoe levert de
bruikleengever voor aanvang van het transport naar de locatie de volgende gegevens aan:
• Omschrijving object
• Bruikleen toestemming
• Herkomst
• Wijze van transport naar locatie
• Wijze van transport retour / volgende bestemming
• Volgende bestemming
• Verzekeringswaarde
Deze informatie kan gestuurd worden aan: info@newmaterialaward.nl
Artikel 5	Nominatiecommissie en jury
De Organisatie benoemt een nominatiecommissie.
De Organisatie benoemt een jury van drie leden, bestaande uit tenminste een deskundige op het gebied
van beeldende kunst en vormgeving, en een deskundige op het gebied van duurzaam materiaal en
innovatie. Het Nieuwe Instituut draagt een van de drie juryleden voor, met het oog op het onderzoek van de
Fellow en de verbinding aan Het Nieuwe Instituut.
Artikel 6 Besluitvorming
Een nominatiecommissie selecteert aan de hand van een power point presentatie en materiaalsamples
uit alle inzendingen de deelnemers voor de tentoonstelling. Als de commissie extra informatie nodig
heeft moet die binnen tien dagen door de inzender worden aangeleverd. In geval van twijfel bij de
jury kan de eigenaar van een geselecteerd ontwerp worden uitgenodigd voor een gesprek of gevraagd
worden nadere informatie te verstrekken. De jury selecteert de winnaar van de New Material Award en
de winnaar van de New Material Fellow bij een meerderheid van stemmen. De jury verantwoordt haar
keuze in een juryrapport. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
Artikel 7	Slotbepalingen
• De deelnemer verleent de Organisatie van de New Material Award door het indienen het recht
ingezonden werk ten toon te (laten) stellen, openbaar te (laten) maken en afbeeldingen daarvan te
(laten) verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, in het kader van de New Material Award.
• De deelnemer vrijwaart de organisatie tegen aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden. De deelnemer draagt er ook zorg voor dat door hem ingezonden
afbeeldingen en audiovisueel materiaal van het ingezonden werk kosteloos en zonder nadere
voorwaarden mogen worden gepubliceerd in het kader van de New Material Award 2016. Hij/zij
vrijwaart de organisatie tegen alle aanspraken ter zake.
• De Organisatie betracht de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met het ingeleverde werk. De
inzender vrijwaart middels zijn inschrijving de Organisatie van aansprakelijkheid in het geval van
schade aan het ingeleverde werk.
• De Organisatie verplicht zich tot teruggave van het door de inzender ter beschikking gestelde
materiaal, waarin het ingezonden werk is belichaamd, zulks met uitzondering van het visuele
materiaal waarop het ingezonden werk wordt gepresenteerd. Op verzoek – en op kosten van de
inzender – kunnen werken worden geretourneerd aan de afzender. Ook ten aanzien van dit vervoer
geldt vrijwaring voor aansprakelijkheid in geval van schade.
CRITERIA
Bij de beoordeling van de inzendingen wegen de volgende aspecten mee:
• Is er sprake van een nieuw duurzaam materiaal of een innovatieve duurzame toepassing van een
materiaal?
• Wordt in elke fase of zoveel mogelijk fasen van de levenscyclus van het ontwerp rekening gehouden
met milieuaspecten?
• De algehele kwaliteit en vormgeving van het idee, ontwerp of product.
• De artistieke kwaliteit van het idee, ontwerp of product.
• Hoe realistisch en uitvoerbaar is het idee of ontwerp (is het toepasbaar, werkt het inspirerend, wat is
de potentie?)
• In hoeverre is sprake van een innovatieve benadering?
• Reageert of anticipeert het ontwerp op actuele en urgente problemen in onze samenleving?

