Nominaties Rotterdam designprijs bekend
Scouts Aziz Bekkaoui, Sophie Krier, Matthijs van Dijk, Blom & Moors en Joost
Grootens nomineerden de volgende ontwerpen en ontwerpers als
kanshebber voor de prestigieuze designprijs:
Bart Hess – diverse projecten
Bart Hess is een ontwerper van de toekomst. Hij combineert mode, textiel,
videokunst en fotografie op surrealistische wijze . Een klein stukje plastic
komt in beweging en waterig slijm vormt het materiaal voor een jurk voor
Lady Gaga. Met zijn fascinatie voor het lichaam en de manipulatie ervan
beïnvloedt Hess andere ontwerpers en verlegt hij de grenzen van zijn vak
als textielontwerper.
Catalogtree - TouchDoc Money & Speed – Inside the Black Box
De touchdoc Money & Speed is de eerste documentaire op de iPad waar
complexe processen en data op overtuigende wijze inzichtelijk worden
gemaakt. Het ontwerp van de interface is doeltreffend en biedt de
gebruiker een nieuwe manier om informatie te onderzoeken. Catalogtree is
niet alleen een pionier, maar legt de lat voor elke volgende TouchDoc met
dit ontwerp direct heel hoog.
Dimitri Roels - Vlaamsch Broodhuys
De kwaliteit en de diversiteit van het brood van het Vlaamsch Broodhuys
laten je voelen hoe ‘rewarding’ het leven kan zijn. Ook is het knap hoe
Roels erin is geslaagd een winkelformule geheel rondom brood uit te rollen,
zonder aan aandacht en kwaliteit voor het product in te boeten. Het
Vlaamsch Broodhuys is een plek om weer bij zinnen te komen. Een
statement tegen het consumentisme.
Ester van de Wiel - Eetbaar Landschap, NuHier, Werkplaats Buijtenland
Ester van de Wiel geeft nieuwe betekenis aan de rol van ontwerper door
zich als initiator en curator op te stellen. Op basis van uitgebreide
voorstudies ontwerpt zij raamwerken voor ingrepen in de openbare ruimte
waarbinnen ontwerpers en kunstenaars worden uitgenodigd te reageren.
Zij neemt door deze werkwijze als ontwerper een tussenpositie in en maakt
ruimte voor een essentiële verdieping van het ontwerpvak.
Hans Gremmen – diverse fotoboeken en projecten
De boeken en projecten van Hans Gremmen overtuigen door een groot
gevoel voor hedendaagse ontwikkelingen in de fotografie. Zoals met The
Mother Road, een film over Route 66 gemaakt met een sequentie van
beelden van Google Street View. Gremmen’s ontwerpen zijn van hoge
kwaliteit: helder en adequaat. Gremmen voegt zich in de Nederlandse
traditie van het fotoboek maar brengt deze een stap verder.

Jeanne van Heeswijk - Freehouse
Met het project Freehouse heeft Jeanne van Heeswijk de bewoners en
ondernemers van de Afrikaanderwijk bewust gemaakt van de culturele
rijkdom en economische potentie van hun wijk. Zij weet op doordachte
wijze bewoners te enthousiasmeren om samen te werken aan
evenementen en producten die de cultuur van de wijk representeren. Zo is
de Markt van Morgen inmiddels een begrip en heeft Rotterdam er een
wereldplek bij.
Matthijs Munnik - Microscopic Opera
De installatie Microscopic Opera maakt microscopische organismen
zichtbaar en geeft deze een eigen geluid. Het is een prachtig voorbeeld
van een spannende samenwerking tussen wetenschap, design en kunst.
Door dit werk kan de kijker/luisteraar zich opeens verhouden tot de
leefwereld van miniatuurwormpjes. Munnik maakt het onzichtbare
zichtbaar en stelt vragen over onze omgang met de natuurlijke wereld en
over onze positie als mens.
Monique van Heist - hellofashion
Atelier, winkel en kedingkast: binnen deze driehoeksverhouding zoekt Van
Heist met succes de nuances van de mode op. hellofashion is een
doorlopende studie naar de ideale garderobe. Dit gebeurt op een prettig
gestoorde en tegelijk onderbouwde wijze. Deze combinatie van
zelfreflectie, speelsheid en evolutie leveren een meer dan geslaagd
totaalontwerp op dat letterlijk dicht op de huid zit. Een
seizoensoverschrijdende modecollectie die zowel fun als vakmanschap
uitstraalt.
NRC Media - NRC Handelsblad en NRC Next
Twee kranten, twee verschillende wijzen van nieuws overdragen en tóch
duidelijk een portfolio. NRC Handelsblad en NRC Next lukt het ELKE DAG
weer om de complexiteit van informatie zodanig terug te brengen dat het
nimmer ongenuanceerd wordt. Kwaliteit staat voorop, in vormgeving en
tekst. Twee inhoudelijk eigenzinnige en explorerende kranten met respect
voor de lezer. En dat voor een wegwerpproduct!
Philips - MyAmbiance LED lampen
De industriële volmaaktheid van MyAmbiance LED lampen is
indrukwekkend. Maar de echte schoonheid ligt verborgen in het effect
ervan op milieu en consumentengedrag. De zeer zuinige led lamp met
extreem lange levensduur doet elke consument - door de hogere
aanschafprijs – de waarde van licht herwaarderen. Een prachtig voorbeeld
hoe ethische kaders gesteld door de overheid, in wisselwerking met de
principes van massaproductie, tot een gepast product kan leiden.
Pieke Bergmans - Light Blub
Blub is een woord dat beklijft. Zo ook de lichtobjecten van Pieke Bergmans.
Als een nieuwe populatie van elementaire wezens met een eigen karakter

lijken ze plotseling (blub) bezit te nemen van de ruimte. Knap is dat haar
werk terloops, intuïtief en impulsief lijkt te zijn ontstaan, maar in realiteit het
resultaat is van scherpe observaties en gestructureerd experimenteren.
Piet Hein Eek – De Fabriek
Piet Hein Eeks nieuwe productielocatie ‘De Fabriek verraadt zijn intentie om
niet alleen maar te ontwerpen en te produceren, maar dat traject ook een
karakteristieke publieke dimensie te geven. Het vermogen van Eek om het
ontwerpproces vanaf het prilste productidee tot en met de feitelijke
ontmoeting tussen product en gebruiker te regisseren én van een context
te voorzien, geeft hem een unieke positie in Nederland. De Fabriek is
voorlopig Eek's ultieme ontwerp.
Rietveld Landscape - Vacant NL ‘where architecture meets ideas’
De installatie Vacant NL van Rietveld Landscape, getoond tijdens de
Architectuurbiënnale van Venetië in 2010, biedt een overtuigende en
inspirerende visie op tijdelijke herbestemming van overheids- en publieke
gebouwen. Met één enkel gebaar is de hoeveelheid en diversiteit aan
beschikbare ruimte zichtbaar gemaakt. Het is fascinerend en betoverend
hoe dit is gedaan. Zoveel leegte nodigt uit tot creatief ondernemerschap.
Rogier van der Heide - Diverse lichtprojecten
Rogier is een grenzeloze lichtontwerper die in samenwerking met anderen
tot adembenemende resultaten komt. Zo stalen de lichtgevende kostuums
voor Black Eyed Peas de show in Parijs en kreeg de Sheikh Zayed brug in
Abu Dhabi, ontworpen door Zaha Hadid, een extra dimensie door zijn
lichtontwerp. Hij maakt gebruik van de nieuwste technieken, maar altijd
subtiel en in combinatie met vakmanschap en goed vormgevoel.
Waag Society - Open Design
Waag Society is al vele jaren de representant van ‘open design’ in
Nederland. Als pionier signaleert, onderzoekt en stimuleert Waag Society
de mogelijkheden door projecten als Open Design Lab te initiëren en
plekken als Fablab Amsterdam en Dialogue Café te faciliteren. Het prikkelt
de verbeelding over nieuwe mogelijkheden voor ontwerp, fabricage en
gebruik. Door informatie en data te delen wordt cultuur gedeeld. Open
Design is helemaal nu!

