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‘NL = Nieuwe Luxe’
Een andere visie op vormgeving met Design Academy Eindhoven, ArtEZ
Institute of the Arts Arnhem, Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Co-Lab
en Stuffed
Vrijdag 22 mei tot en met zondag 23 augustus 2009
Meer aandacht voor een nog onbekend potentieel van de productvormgeving. Dat is
wat curator Alexander van Slobbe wil bereiken met het project ‘NL= Nieuwe Luxe’.
De tentoonstelling is van 22 mei tot en met 23 augustus te zien bij NAiM/Bureau
Europa.
Sinds 1 april 2009 functioneert het NAi Maastricht zelfstandig en opereert de
organisatie voor architectuur en vormgeving onder de naam NAiM/Bureau Europa.
De blik van dit nieuwe initiatief is allereerst gericht op Europa en de Euregio met de
daaraan verbonden sociale en maatschappelijke agenda.
‘NL = Nieuwe Luxe’ komt voort uit een samenwerking met Design Academy
Eindhoven en is tevens een collaboratie met ArtEZ Institute of the Arts in Arnhem,
Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Co-Lab en Stuffed. Dit project, dat bestaat
uit een tentoonstelling en verschillende interventies zoals workshops, haakt op een
vernieuwende wijze in op de aloude wisselwerking tussen proces en product en raakt
daarmee aan de vraag naar de maatschappelijke rol van de ontwerper.
Curator van dit project is Alexander van Slobbe, artistiek directeur Design Academy
Eindhoven, die met dit project zijn zoektocht naar een andere visie op vormgeving
voortzet. Alexander van Slobbe: “Tot voor kort was het idee van onderscheid en luxe
verbonden aan grote labels en hoge prijzen. De tentoonstelling stelt de vraag naar
een andere visie, naar een nieuwe luxe binnen de vormgeving centraal. Een visie die
gevoelig is voor het proces van waaruit een product tot stand komt, met meer
aandacht voor de ambachtelijke kwaliteit en bovenal meer nadruk op een lokale of
regionale context.”
‘NL = Nieuwe Luxe’ is een vervolg op ‘dutchness’, de tentoonstelling van Design
Academy Eindhoven die eind april te zien is geweest in Milaan. Het
tentoonstellingsontwerp is van EventArchitectuur en het grafische ontwerp is van
Experimental Jetset.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Communicatie
van NAiM/Bureau Europa: Loes van Oort, tel. 043-3503020, l.vanoort@bureaueuropa.nl.
NAiM/Bureau Europa
Avenue Céramique 226
6221 KX Maastricht
www.bureau-europa.nl
043 -350 3020
Openingstijden: dinsdag t/m zondag, 11.00-17.00 uur
Entree: 5 euro (met korting: 3 euro)
Museumkaart: gratis

