De New Material Award daagt kunstenaars en vormgevers uit de ontwerpen van de toekomst te
presenteren.
De New Material Award is op zoek naar een recent ontwerp of idee (niet ouder dan twee jaar) in
de beeldende kunst, vormgeving of architectuur waarbij de ontwikkeling en toepassing van nieuw
materiaal centraal staan en waarbij duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan met esthetiek.
De New Material Award staat open voor in Nederland werkende kunstenaars en ontwerpers.
Er zijn twee prijzen:
1. de New Material Award, voor een finaal ontwerp, met als prijs een geldbedrag van € 15.000, te
besteden aan het verder ontwikkelen en/of in de markt zetten van het gepresenteerde ontwerp.
2. de New Material Fellow, voor een uitgewerkt plan of idee, met als prijs een geldbedrag van
€ 5.000 en een fellowship van zes maanden bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

De inschrijving sluit op 6 mei 2018 om 18.00 uur

Een inschrijving bestaat uit:
• gegevens inzender
• ontwerpomschrijving, motivatie en onderzoeksvraag (maximaal 2 A4 in pdf of word)
• twee of drie afbeeldingen (jpeg afbeelding, 1024x768 pixels, 72 dpi maximale kwaliteit),
met als benaming uw naam en de projectnaam.
Stuur bij een specifiek nieuw materiaal een close-up foto mee.
• CV (maximaal 1 A4)
• indien mogelijk een materiaalsample.
Het ondertekende inschrijfformulier en de bijlagen kunt e-mailen naar:
info@newmaterialaward.nl
Samples kunt u sturen naar:
New Material Award
p/a Fonds Kwadraat
De Ruijterkade 128
1011 AC Amsterdam

formulier inschrijving
new material award 2018
GEGEVENS INZENDER
naam ontwerp:
naam inzender:
discipline:
adres:
postcode:
plaats:
telefoon/mobiel nummer:
e-mail:
website:
Bij dit inschrijfformulier zijn meegezonden:
• Aantal digitale afbeeldingen: 			
• Ontwerpomschrijving,
motivatie en onderzoeksvraag
• CV (max. 1 pagina)
De inzender stuurt per post:
(materiaalsamples)
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met het reglement en
de criteria van de New Material Award 2018. Aldus volledig naar waarheid ingevuld,
Plaats:
Datum:
Handtekening:

ontwerpomschrijving,
motivatie en
onderzoeksvraag
Bevat de volgende kopjes:
1. Materiaal
Beschrijf het materiaal en waarom u hiervoor gekozen heeft. Geef aan wat het doel is van uw
ontwerp of idee. (max. 170 woorden)
2. Duurzaamheid
Waarom voldoet uw ontwerp aan de criteria van duurzaamheid en/of innovatief
materiaalgebruik? Wat is de urgentie van uw ontwerp en het belang van uw inzending voor het
milieu? (max. 170 woorden)
3. Context
Heeft u onderzocht of andere organisaties of ontwerpers het materiaal van uw ontwerp
toepassen en als dit het geval is, hoe verhoudt uw ontwerp zich daartoe? (max. 150 woorden)
4. Toekomst
Wat is uw volgende stap met uw ontwerp en ziet u mogelijkheden voor een toepassing van uw
ontwerp op grotere schaal? Heeft u al samenwerkingspartners, en zo ja wie? (max. 150 woorden)
5. Onderzoeksvraag
Wat zou u naar aanleiding van uw ontwerp nader willen onderzoeken? Wat hoopt u te ontdekken
of te bereiken, wat heeft u nodig voor het uitvoeren van vervolgonderzoek en welke partners wilt
u daarbij betrekken? (max. 200 woorden)
Besteed aandacht aan de opzet, methode en uitleg van de vervolgonderzoeksvragen, ter
verheldering van het gewenste vervolgonderzoek.

vervolg
U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanmelding.
Mocht u deze niet binnen een week na toezending ontvangen hebben, neem dan telefonisch of
per e-mail contact op (020 625 51 12 / info@newmaterialaward.nl).
Een nominatiecommissie selecteert uit de inzendingen 16 à 18 ontwerpen, die tijdens Dutch
Design Week 2018 van 20–28 oktober in Eindhoven tentoongesteld worden en in 2019 tijdens
Salone del Mobile in Milaan. Een vakjury wijst op zaterdag 20 oktober 2018 de prijswinnaars aan.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Francine Mendelaar: 020 625 51 12 of
info@newmaterialaward.nl.

