February/februari

I am fascinated by the many
new possibilities afforded
by 3D-printing technology.
It is expected that we will
eventually be able to make
everything using this process.
However, handwork and the
pure qualities of the material
no longer play a role in the
production process. Besides,
until now the technology
remains expensive, it is
difficult to scale up and
no interesting products have
emerged from it due to the many
problems with the process.

Voor mijn afstuderen heb
ik onderzocht hoe het
natuurlijke proces van
vervormen van materialen
invloed kan hebben
op het industriële
productieproces. Zou de
machine een handschrift
kunnen krijgen?

For my degree show I conduct research into how the natural
process of transformation of materials can have an influence
on industrial production processes. Can a machine acquire a
signature?

January/januari

2014

AERA FABRICA
Fellowship
After graduating in Product Design from
the ArtEZ Institute of the Arts in 2014,
designer Roos Meerman established her
own company, Studio Roos Meerman,
in the Coehoornkwartier in Arnhem. Her
experimental research connects new
processes with existing technologies. She
submitted her project Aera Fabrica, which
combines 3D printing with glassblowing
techniques, to the New Material Award 2014
and was awarded a fellowship at Het Nieuwe
Instituut (New Material Fellow). This gave
her the opportunity to explore her research
project in greater depth and to enter into
dialogue with researchers, 3D printing
experts and other designers. She expanded
her network and asked herself fundamental
questions about her position on the boundary
of
research and product
design. This publication
provides an overview
of her fellowship.
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Roos Meerman
Looking back on a fellowship
Designer Roos Meerman has never had a reason to complain
about lack of appreciation for her research project Aera
Fabrica. Ever since her time as a student at the ArtEZ
Institute of the Arts in Arnhem, where her experiments with
materials began, her technology-inspired working method
was met with understanding and approval. That this appreciation led to official recognition in the 2014 New Material Award
represented an unexpected yet important breakthrough. As
New Material Fellow, for the six months between March and
September 2015 she had access to mentorship, mediation,
an exhibition space and Het Nieuwe Instituut’s network. She
carried out experiments, consulted with interested parties
and had regular conversations about the progress and consequences of her project. During this intensive period, Meerman
became confident that Aera Fabrica could constitute a new
step in her professional development.

Hoe kan ik een zo klein mogelijke vorm printen
die zo groot mogelijk uitgeblazen kan worden?
Dat kan door een vorm in één richting te laten
uitklappen (zoals een telescoop), maar het lukt
ook in drie verschillende richtingen.

How can I print the smallest possible form that
I can inflate as much as possible? That can be
done by allowing a form to expand in a single
direction (like a telescope), but it’s also
possible in three different directions.

Op YouTube vind ik een
filmpje van marshmallows
die opzwellen in een
vacuümkamer.
Interessant!
Objecten die je
opblaast door er
juist lucht aan te
onttrekken. Zou ik
zo’n marshmallow
na kunnen maken
met de 3D printer?
En is het mogelijk
om die dan op te
blazen met meerdere
cellen, wat met
andere technieken
niet lukt?

On YouTube I find a film about
marshmallows swelling up in a
vacuum chamber. Fascinating!
Objects that you inflate by
sucking out the air. Can I
imitate the process of the
swelling marshmallow with a
3D printer?
April/april

And might it be possible
to inflate an object with
more than cell, which
doesn’t work using other
techniques?

The findings during the fellowship encouraged her to enter
the Gelderland Design + Innovation Prize in 2015 – from which

Zou het lukken om plastic vormen
te vergroten met behulp van lucht
uit een fietspomp?

Might it be possible to enlarge
plastic forms with the help of air
from a bicycle pump?

Experimenten met het uitrekken
van plastic onder invloed van
verwarming. Is het mogelijk om
plastic op een gecontroleerde
manier te vergroten door het uit
te rekken?

March/maart

Experiments with stretching
plastic under varying
temperatures. Is it
possible to expand plastic
in a controlled manner by
stretching it?

The 3D printer is not only suitable for making finished products
but is also ideal for the production of semi-finished products.
That is what Roos Meerman does in her experimental project
Aera Fabrica. She heats up the forms that emerge from the
printer so that the plastic becomes malleable and then blows
air into them. Once it has cooled, the inflated product solidifies
again. So the forms she prints can be compared to balloons.
Each form she prints is thus actually a balloon. Because the
finished products are much larger than the original prints, this
constitutes a highly efficient use of 3D-printing technology.
Meerman can already determine the form of the inflated
product in the print. By altering the wall thickness of the
print, she effectively programmes how the product will
behave during the blowing process. Areas with thicker walls
retain their shape, while the thinner areas inflate. For her 3D
prints, Meerman works with polylactide (PLA), a 100 per cent
biodegradable material derived from corn starch.
In 2014, the jury of the New Material Award, a prize issued
jointly by Stichting Doen, Fonds Kwadraat and Het Nieuwe
Instituut, selected Roos Meerman
as the New
Material Fellow.

Ik ben gefascineerd door de vele nieuwe
mogelijkheden van de 3D-printtechniek.
De verwachting is dat je met dit totaal
geregisseerde proces alles kunt maken.
Handmatigheid, en de pure eigenschappen van het
materiaal spelen echter geen rol meer in het
productieproces. En tot nu toe is de techniek
duur, moeilijk op te schalen en zijn er – door
de vele moeilijkheden in het proces – geen
interessante producten uit voortgekomen.

2

Met een printer kan ik alles programmeren, dus
ook een directe koppeling tussen de ballon en de
compressor.

I can programme everything with a
printer, including the direct connection
between the balloon and the compressor.

Ik wil grotere objecten blazen die beter te controleren
zijn. Daarom vereenvoudig ik de techniek en besluit te
stoppen met het meercellig opblazen van vormen. Door
de ballon niet langer in een oven maar in water te
verhitten, wordt de warmte veel egaler verspreid.

The highly varied reactions to the project remind her of her
early days as a student when she began to delve into production processes. Her theoretical research into the connection
between design and technology quickly took the form of a
series of practical experiments. ‘For me a research project
does not begin with reading. I prefer to undertake research
by making things, by connecting new processes to existing
techniques. Chance sometimes plays an important role, as it
did in this case.’
On the internet, she found a video of a marshmallow
expanding in a vacuum chamber and immediately began to
experiment with malleable plastics. ‘I’m interested in deformation, especially when as a designer you can’t fully control the
process.’ By accident she discovered that when warmed the
material could easily be stretched. This laid the basis for Aera
Fabrica.
‘In that phase the quest was still rudimentary. I tried to
freeze processes in order to make the mechanism visible. I
wanted people to see the value of the process, which I tried
to communicate through short films. During presentations
I noticed that my work is perhaps
more a story than a product.

I want to inflate larger objects, which are easier to
control. So I simplify the technique and decide to
stop the multicellular inflation of forms. By heating
the balloon in hot water rather than in a kiln, the
heat is spread much more evenly.

Toeval blijft een grote spelen. Dat zorgt
voor oncontroleerbaarheid, maar soms ook voor
onverwachte schoonheid. Ik zoek een middenweg
tussen controle en de verrassing die ontstaat
wanneer
computergetekende vormen
organisch worden, en een
statische techniek zoals
3D printen plotseling
nieuw leven ingeblazen
wordt.

Chance continues to play a big role, which means
lack of control but sometimes also unexpected
beauty. I seek a middle way between full control
and the unplanned, that occurs when computergenerated forms become organic and new life is
suddenly blown into a static technique such as
3D printing.

De resultaten van de vacuümproeven zijn
veelbelovend. De laagjes plastic smelten
goed aan elkaar en
er ontstaat een
luchtdichte schil.
Bij een temperatuur
van 200 graden
wordt het plastic
in de oven bijna
vloeibaar en lijken
de opgeblazen vormen
eerder op glas dan op
plastic.

The results of the vacuum tests
are promising. The layers of
plastic melt and fuse well and
an airtight skin is formed. At
a temperature of 200 degrees the
plastic becomes almost liquid
in the kiln and the inflated
form looks more like glass than
plastic.

she again emerged as a prize-winner – and laid the basis for
a successful application to the Creative Industries Fund NL,
which is currently supporting her research through its Talent
Development scheme. She describes all these tokens of appreciation as ‘a boost’, but they also put her under pressure.
Meerman: ‘The sense of recognition brought about by the
fellowship has meant that I’ve taken my own process more
seriously, dared to ask other questions and it has also enabled
me to enter into conversation with new partners. And above
all, this affirmation has reassured me that it is meaningful to
pursue my working method, which lies somewhere between
research and design.’ Meanwhile, she also noticed that the
prizes have raised expectations that will not be easy to live up
to, all the more so because each of the positive assessments
relates to a different aspect of her project. Whereas one
interested party sees Aera Fabrica primarily as a successful
attempt to fuse old techniques with the relatively new domain
of 3D printing, another recognises above all the potential of
her approach: the re-design of a production process in which
the outcomes have
meaning primarily because
they make the
intervention in that process
visible.

June/juni
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I present my
project to PhD
students at the
Fluids Lab at
the University
of Twente. I
show them the
film ‘Momentum,
Temporary
Jewels’, which
I made to
capture the
beauty of the
moving liquids.
For me it is the beginning of a fruitful dialogue between designbased research and scientific research. An experiment in which I
allow droplets of molten tin to fall into ice-cold water causes an
explosion that produces all sorts of extraordinary tree structures.
The scientists then begin researching these explosions.

Voor mijn afstuderen combineer ik de nieuw
ontwikkelde techniek met de eeuwenoude techniek
van het glasblazen. Zo ontstaan nieuwe
mogelijkheden, nieuwe eigenschappen en nieuwe
vormen. Tijdens het eindexamen presenteer ik een
serie objecten en een video die het maakproces
toont.

For my graduation
project I combine the
newly developed technique
with the age-old technique
of glassblowing, thus creating new
possibilities, new qualities and new forms.
For my graduation exhibition I present
a series of objects and a video showing the
production process.

July/juli

Hoe ver kan ik een ballon opblazen en wat is
dan de wanddikte? In deze proef is de wand
zo dik als het plastic van een boterhamzakje.
Maar onder welke omstandigheden is dat
herhaalbaar?

Of course her current way of working demonstrates that her
desire for an empty diary
and absolute freedom
is a perspective that she
can only achieve
in the long term
through planning

De kracht van deze techniek ligt in de
mogelijkheid om met een enkel materiaal een
object te printen dat zowel dunne als heel
stevige wanden naast elkaar kan hebben.
Geen enkele andere techniek biedt die
mogelijkheid. Door de wanddikte in
het geprinte product
te variëren wordt de
uiteindelijke vorm
die ontstaat na het
opblazen al vooraf
geprogrammeerd. Een
3D printer kan zo
dus halffabricaten
voortbrengen.

‘In the meantime, I have gained more knowledge and experience and unfortunately that also means that there are more
demands on my time. All this recognition has given me room
to develop my working method further, but there is limited
time left for the kind of unbridled experimentation I could
undertake when I was a student. I’d rather not have to worry
about how I’m going to build up my studio and direct my
work. I’d rather spend some time working on various ideas for
projects that have I’ve had to neglect because of the success
of Aera Fabrica.’

and strategic thinking. This became clear partly due to the
contacts she made during her fellowship at Het Nieuwe
Instituut and she concluded that it was important to develop
a suitable business model for Aera Fabrica. Setting up Art
Officials in partnership with the KunstLAB in Arnhem is the
first step in exploring relevant applications and developing
a business plan. ‘In the long run, this business has to provide
me with the certainty that I can return to experimentation
while Art Officials can develop the potential from the ideas.’
‘The fellowship period helped me enormously in the
development process. The monthly discussions with the
institute encouraged me to think about the steps I was taking.
And I gained a great deal from the month I spent working in
residence in the Open Lab in Het Nieuwe Instituut. For Het
Nieuwe Instituut, the presence of a practical research space
provided a great combination with the exhibition Plastic:
Promises of a Home-made Future. And for me, the Open Lab
was a perfect environment to discuss the project’s future with
visitors or simply to hear their responses to it. I had access to
several 3D printers. Visitors could follow the entire
working process and I was able to invite people I
wanted to discuss the project with. Suddenly I was

The strength of this technique is the ability to
print an object using a single material that can
have a thin yet strong wall. No other technology
allows for these possibilities. By varying the wall
thickness of the printed object, the final form of
the inflated product is programmed in advance. This
means a 3D printer can produce a semi-finished
product.

The experiences of the last period have confirmed that. My
story can give other people ideas about possible applications.
That is a conscious choice. I want to provide clues for industry
and perhaps also for other designers. My work shows what is
possible without indicating precisely which direction it should
go in.

To what extent can I inflate a balloon and
what is the resulting wall thickness? In this
test the wall is as thick as the plastic of a
sandwich bag. But what are the conditions for
repeating this test?
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Presentaties van mijn werk
tijdens de Dutch Design Week,
Eindhoven (TAC, Area51 en ABN
Amro Hotspot op Strijp S).

Presentations of my work at Dutch Design Week,
Eindhoven (TAC, Area51 and ABN Amro Hotspot
at Strijp S).

Nominatie voor de New
Material Award 2014; opbouw
tentoonstelling in Het
Nieuwe Instituut, Rotterdam.

Nomination for the 2014 New
Material Award; exhibition
in Het Nieuwe Instituut,
Rotterdam.

Publicatie onder de titel ‘Jong Talent’
in Elle Decoration.

October/october

Featured in Elle Decoration in an article about
‘Jong Talent’ (Young Talent).

This example demonstrates the extent to which Roos
Meerman can combine her working method with academic
and design research. It is no coincidence that Het Nieuwe
Instituut attempts to combine the two research approaches
within its Research & Development programme, which supervises the fellowships.
Since her student years, in addition to her interest in
experimentation, Meerman has also been fascinated by scientific research into materials. Via a film in the National Science
Quiz, she tracked down a researcher who is studying fluids in
the Fluids Lab at the University of Twente. The contact was
soon established and before she knew, she was explaining
her research to seventy PhD students. This was the beginning
of a fruitful partnership, especially when it became clear
that they had a shared interest in coagulation of materials.
Together with one of the PhD students, for example, she
explored the characteristics of a freezing process.
Meerman: ‘I admire scientists’ ability to develop theoretical models, especially using mathematics. Intuitively, I felt the
need to wait for the results of their work before taking the
next step myself. But then it became clear that my working
method
has a special quality.

Project wordt voor het eerst buiten de academie
getoond, bij Stroom, Den Haag.

My project is shown for the first time outside
the academy, at Stroom in The Hague.

Toekenning van de Hendrik Valk Prijs 2014 voor
het beste eindexamenwerk van ArtEZ.

I receive the 2014 Hendrik Valk Prize for the
best graduation exhibition at ArtEZ.

Ed van Hinte schrijft over Aera
Fabrica in het Dutch Design
Yearbook 2014.

September/september

August/augustus

Ed van Hinte writes about Aera
Fabrica in the 2014 Dutch Design
Yearbook.

having a discussion with a group of architecture students.
For example, I met Lennart Booij, who was moderating a
Material Night on glass. He compared my work with that of
the famous glass designer René Lalique and told me that
beauty could be an aim in itself. I had never thought about
that. My design approach is more about functional applications than aesthetic products.’
In the Open Lab she invited various people, including
polymer expert Niels Flach, designer Jesse Howard and
fashion designer Karin Vlug. ‘With her project Smart Fashion
Production, Karin is attempting to develop a new production
method for clothes. She told me that she was investigating
the possibility of a flexible mould onto which you could spray
textile fibres so that you can make clothes without seams.
But of course the question was: how do you construct such
a mould? With my technique I could make a mould that you
can inflate several times so that it can be used for different
sizes. You need software to develop the right form. We know
how the final mould should look, but what form do I need to
print to achieve that result? We are now trying to develop
the right software, and that
process will undoubtedly
be relevant to other
projects too.’

Op bezoek in het Fluids Lab van de Universiteit Twente
vertel ik de PhD-studenten over mijn project. Ik laat
de film ‘Momentum, Temporary Jewels’ zien die ik
maakte om de schoonheid van bewegende vloeistoffen
vast te leggen. Het is voor mij het begin van een
vruchtbare dialoog tussen ontwerpend- en natuurkundig
onderzoek. Een experiment waarbij ik verhitte tin in
ijskoud water liet druppelen, veroorzaakte een explosie
die vervolgens allerlei bijzondere boomstructuren
opleverde. De wetenschappers zijn daarop een onderzoek
naar deze explosies gestart.

8

9

Tijdens de Material Night presenteer ik mijn werk in
Het Nieuwe Instituut (samen met Elisa van Joolen).
In de publieksdiscussie gaat het over mijn zoektocht
naar een toepassing voor de techniek, en over de
manier waarop ik de techniek controleerbaar probeer
te maken terwijl het mijn uitgangspunt was om juist
de schoonheid van het oncontroleerbare te laten
zien. Het gesprek zet me aan het denken. Wat is
de waarde van mijn werk als ontwerper? Welke rol
wil ik innemen? Heeft Aera Fabrica eindproducten
nodig om zich te bewijzen, of kan ik het als visie
op technologie en als werkmethode ook als product
beschouwen?

I present my work (together with Elisa van Joolen)
during the Material Night at Het Nieuwe Instituut.
The public discussion focuses on my search for an
application of the technology and my attempts to
control the technique, whereas it was my intention
to show the beauty of the unplanned. The discussion
gets me thinking. What is the nature of my work as
a designer? What role do I want to play? Does Aera
Fabrica need finished products to prove itself? Or
can I also consider my vision of technology and
working method as a product?

January/januari

Bezoek bij de afdeling Lucht- en Ruimtevaarttechniek
van de TU Delft waar ik in gesprek kom met Otto
Bergsma, Ed van Hinte en Adriaan Beukers. Zij
tonen vooral belangstelling voor het opblazen van
meercellige structuren (zoals de marshmallow). Een
dergelijk materiaal kan mogelijk worden toegepast in
de carrosserie van een auto die rijdt op waterstof,
waaraan op de afdeling wordt gewerkt. Als er
waterstof in de cellen kan worden opgeslagen, is er
geen brandstoftank meer nodig. Zij denken mee over
mijn onderzoek en helpen me aan nieuwe contacten,
zoals Jasper Klarenbeek (Compo World) en Marian van
Aubel (winnaar van de New Material Award 2012).

I visit the Aerospace Engineering department
at Delft University of Technology, where
I have a discussion with Otto Bergsma,
Ed van Hinte and Adriaan Beukers. They
are particularly interested in the
inflation of multicellular structures
(such as the marshmallow). A similar
material could possibly be used in
the body of a water-fuelled car
that the department is developing.
If water can be stored in the
cells, there would be no need for
a fuel tank. They make suggestions
for my research and introduce me
to new contacts, such as Jasper
Klarenbeek (Compo World) and Marian
van Aubel (winner of the 2012 New
Material Award).

December/december

RTL Z maakt een item over Aera Fabrica.

Working on a theoretical model takes a long time, whereas
I can sometimes get results very quickly. For the people in
Twente, that was a reason to encourage me to try things out
my way first. Just as I admire their abilities, they appreciate
my form of research.’
Experiences such as these repeatedly lead Meerman
back to the essential question: am I a researcher or a
designer? And if I’m a designer, what is my product? What
conclusion has she reached? ‘Actually, I get around it by
saying that I’m a designer who conducts material research.
What attracts me to the academic world is the lack of
window dressing, which so many designers rely upon. In the
scientific world I recognise a fundamental inquisitiveness, an
almost intuitive drive to investigate something very specific
over a long period.’
Among her most recent developments is the project
Dynamorphosis, the Beauty of Inner Mechanisms, on which
she is collaborating with Lilian van Daal
and the Swammerdam Institute
for Life Sciences at the University of
Amsterdam. The designers want
to use the knowledge they gain

2015

Met Aera Fabrica word ik
onderscheiden als New Material Fellow
2014. Julia Veldhuijzen van Zanten wint de New
Material Award voor haar project Protective
Underwear.

On the basis of Aera Fabrica, I
am appointed New Material Fellow
for 2014. Julia Veldhuijzen van
Zanten wins the New Material
Award for her Protective
Underwear project.

RTL Z broadcasts an item about Aera Fabrica.

November/november
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around the self-assembly capacities of organs in the human
body into the self-assembly of materials and objects through
3D printing. The aim is to develop new production processes
and the project has garnered recognition at an early stage:
it has already won the 2016 Bio Art Design Award 2016.

Let there be no doubt that she is grateful for the various
forms of support and the cultural subsidies she has received.
‘But actually,’ she says reflectively, ‘there should be a funding
body that operates in the world between universities and
culture, precisely because businesses cannot take on that
role and are only prepared to invest in a project such as mine
when it is fully developed.’
This thought is possibly indicative of the stage that
Meerman’s development has reached. The experiment has
worked, she has a solid connection with the academic world
and the admiration for her work has been manifest in tangible
form. But the connection with the market remains uncertain.
‘I was able to talk with many people during the fellowship.
Each of them confronted me with the consequences of my
working method. If there has been one clear conclusion,
it is that I need to make choices myself. The nature of the
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project is that it results in a process, not a product. There’s a
lot of room for manoeuvre in the process and potential for
a great variety of new products. But I also know that I’m not
the person who will conceive all those products. Not out of
contempt for that sort of design work, but because I feel a lot
more comfortable posing fundamental questions. Wouldn’t
it be great if designers like me could form a link between the
cultural world we come from, the academic world we need
for innovation, and the business world. I feel totally at home
in that intermediate position.’

In overleg met Christine Vroom van Het
Nieuwe Instituut wordt besloten het
fellowship te starten met een Open Lab
in het gebouw van Het Nieuwe Instituut.
Een maand lang kunnen bezoekers uit
de verschillende werkvelden van het
instituut (architecten, ontwerpers,
museumpubliek, materiaaldeskundigen,
technici etc.) mijn onderzoek ‘live’
volgen. Ook nodig ik speciale gasten uit, zoals
Laura Duncker en Karin Vlug (met hun project
Smart Fashion Production), om over specifieke
toepassingsmogelijkheden van het project te
kunnen praten.

In consultation with Christine Vroom of Het
Nieuwe Instituut, we decide to start the
fellowship with an Open Lab in the institute’s
building. For a whole month, members of the
public, architects, designers, materials experts
and technicians can follow my research ‘live’. I
also invite special guests such as Laura Duncker
and Karin Vlug (with their project Smart
Fashion Production ) to talk about possible
applications for the technology.

Als New Material Fellow word ik
uitgenodigd mee te werken aan het
project Cities Wasted. Een week
lang praten we (twee industrieel
ontwerpers, een architectenbureau
en sociale wetenschappers)
over het ontwikkelen van een
plastic-recycling systeem in
Amsterdam-Noord. De verschillende
specialismen en persoonlijke
kwaliteiten vormen een belangrijke
bijdrage aan het resultaat: een
voorstel om plastic in de wijk te
verzamelen, door bewoners in een
laboratorium te laten recyclen en als
bouwstenen te gebruiken voor het maken
van outdoor meubels, podia etc.

As New Material Fellow, I am invited to work
on the Cities Wasted project. For a week we
(two industrial designers,
an architecture firm and
social scientists) talk about
the development of a plastics
recycling system in AmsterdamNoord. The various specialisms
and personal qualities of the
group members are important in
shaping the result: a proposal
to collect plastic in the
neighbourhood, to have local
residents recycle it into building
blocks for use in outdoor
furniture, stages, etc.

Volkskrant Magazine publiceert mij met Aera
Fabrica als Jong Talent.

Volkskrant Magazine publishes Aera Fabrica in
an article on young talent.
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Ontwerper Roos Meerman studeerde in 2014 af
aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, richting
Product Design. Zij startte haar eigen bedrijf,
Studio Roos Meerman, in het Coehoornkwartier
in Arnhem. In haar onderzoek koppelt ze nieuwe
processen aan bestaande technieken en krijgt het
experiment de ruimte. Zij zond Aera Fabrica, een
combinatie van 3d printen en blaastechnieken, in
voor de New Material Award 2014 en won hiermee een fellowship bij Het Nieuwe Instituut (New
Material Fellow). Dit gaf haar de kans zich verder
te verdiepen in verschillende onderzoeksvragen
en in gesprek te gaan met onderzoekers, 3D print
experts en andere ontwerpers. Ze vergrootte haar
netwerk en stelde zichzelf fundamentele vragen
over haar positie als ontwerper op het snijvlak
tussen onderzoek en (product)ontwerp. Deze
publicatie biedt een
terugblik op haar
fellowship.
13

Productontwerper Jesse Howard
komt enkele dagen in het Open Lab
onderzoek doen.
We praten over de verdere ontwikkeling
van Aera Fabrica. Het idee ontstaat
om een machine te ontwikkelen die een
producent of ontwerper bij een 3D
printer koopt om de prints op te kunnen
blazen. Ook spreken we over de waarde
van een Open Source werkwijze.

De 3D-printer is niet alleen geschikt voor het maken van eindproducten, maar kan ook uitstekend worden benut voor de
productie van halffabricaten. Dat is wat Roos Meerman doet
in haar experimentele project Aera Fabrica. De vormen die zij
uit de printer laat komen, worden later verwarmd – waardoor
het plastic weer vloeibaar wordt – en dan wordt er lucht in
geblazen. Eenmaal afgekoeld raakt het opgeblazen product
gefixeerd. Iedere vorm die zij print is dus eigenlijk een
ballonnetje, compleet met een ventiel, een bodem of een
hengsel. De uiteindelijke producten zijn veel groter dan de
oorspronkelijke prints, waarmee de techniek van het 3D-printen
efficiënter wordt toegepast.
Meerman kan de gewenste vorm van het opgeblazen
product al vastleggen in de print. Door verschillen te maken in
de wanddikte van de print wordt als het ware geprogrammeerd
hoe het product zich bij het opblazen zal gedragen. Delen met
dikkere wanden blijven in vorm, de dunnere wanden rekken
op. Voor haar 3D-prints werkt Meerman met PLA, een 100%
biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt uit maïs.
De Jury van de New Material Award, een prijs waarin
de Stichting Doen, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut
samenwerken, onderscheidde Roos
Meerman in 2014 als New Material Fellow.

Product designer Jesse
Howard spends several days
doing research in the Open
Lab. We talk about the
further development of Aera
Fabrica. We come up with
the idea of developing a
machine that designers or
manufacturers can buy together with
a 3D printer in order to blow up their
prints. We also discuss the value of
an Open Source working method.
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Roos Meerman
Terugblik op een fellowship

Met een architectenbureau dat beschikt
over een grote 3D printer onderzoek ik de
mogelijkheid om de techniek op te schalen
en grote ballonnen te kunnen printen.
Kun je zo
lichtgewicht
bouwmaterialen
maken, of
zelfs een
opblaasbaar
huisje?

With an architecture firm that has a large
3D printer, I explore the possibility of
scaling up the technique and printing
large balloons. Is it possible to make
lightweight construction materials or even
an inflatable house?

Er wordt contact gelegd
met enkele bedrijven en
instellingen die de techniek
mogelijk kunnen toepassen
in 3D-geprinte, opblaasbare
protheses.

Over gebrek aan waardering voor haar onderzoeksproject
Aera Fabrica heeft ontwerper Roos Meerman eigenlijk nooit
te klagen gehad. Al sinds haar studie aan ArtEZ hogeschool
voor de kunsten in Arnhem, waar de materiaalexperimenten
hun aanvang kenden, ontmoet zij begrip voor soms zeer
uiteenlopende aspecten van haar door techniek geïnspireerde
werkwijze. Dat die waardering bij de uitreiking van de New
Material Award 2014 ook daadwerkelijk werd uitgedrukt
in een onderscheiding, betekende een onverwachte maar
belangrijke doorbraak. Als New Material Fellow kreeg ze zes
maanden lang de beschikking kreeg over begeleiding, bemiddeling, expositieruimte en het netwerk van Het Nieuwe Instituut (tussen maart en september 2015). Ze experimenteerde,
sprak met geïnteresseerden en voerde geregeld gesprekken
over de voortgang en de consequenties van haar project.
Gedurende dat intensieve traject groeide het vertrouwen dat
Roos Meerman met Aera Fabrica een nieuwe stap in haar
professionele ontwikkeling kon zetten.

I make contact with several
companies and institutions
that might be able to apply
the technique to 3D-printed,
inflatable prostheses.
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deringswijze, in het herontwerpen van een productieproces
waarvan de uitkomsten vooral betekenis hebben omdat ze de
ingreep in dat proces zichtbaar maken.

Hoe zorg ik er voor dat ik als
ontwerper zoveel mogelijk tijd kan besteden aan wat ik het
allerleukste vind: onderzoeken? Het antwoord op die vraag is
essentieel voor de volgende stappen in het proces rond Aera
Fabrica. Wil ik een technische, industriële toepassing zoeken,
of een artistiek product of installatie? Of is het onderzoek
zelf voor mij al een conclusie? Die vragen staan centraal in het
fellowship.

As a designer, how can I ensure
that I spend as much time as
possible on what I enjoy most:
research? The answer to that
question is essential for the
subsequent steps in the Aera
Fabrica process. Do I want to
explore a technical, industrial
application or an artistic product
or installation? Or is the research
itself a product? These questions
are central to my fellowship.

Ik spreek met polymeer-deskundige Niels
Flach. Hij legt uit waarom sommige
polymeren opgeblazen kunnen worden en
andere niet. Hij ziet vooral betekenis
in het proces van driedimensionaal
vacuümvormen, dat bijvoorbeeld voor
verpakkingen te gebruiken is. Zelf werkt
hij aan de ontwikkeling van een filament
dat vooral bij het opblazen van uiterst
dunne maar oersterke vormen interessant

De uiteenlopende reacties op het werk herinneren haar aan
het prille begin, toen ze zich als ontwerpstudent begon te
verdiepen in productieprocessen. Haar theoretisch onderzoek
naar de aansluiting tussen design en techniek kreeg al snel de
vorm van een reeks praktische experimenten. ‘Voor mij begint
zo’n onderzoeksproces niet met lezen. Ik onderzoek bij voorkeur door dingen te maken, nieuwe processen te koppelen
aan bestaande technieken. Daarbij kan het toeval een belangrijke rol spelen. Zoals ook hier het geval was.’
Op internet trof zij de video van een marshmallow die in
een vacuümkamer werd opgeblazen en direct begon ze zelf
met vloeibaar plastic te experimenteren. ‘Ik ben geïnteresseerd in vervormingen, vooral wanneer je die als ontwerper
niet volledig kunt beheersen.’ Door een ongelukje ontdekte
ze dat het materiaal in verwarmde toestand eenvoudig uit
te rekken
is. En daarmee was de basis
voor
Aera Fabrica gelegd.
‘In die fase was het

I talk with polymer expert Niels Flach.
He explains why some polymers can be inflated
and others cannot. He sees most potential
in the process of three-dimensional vacuum
forming, which can be used, for example, in
packaging. He is developing a filament for
inflating extremely thin yet very strong
forms.

Ultimaker sponsort mijn onderzoek in
het Open Lab door enkele printers ter
beschikking te stellen. Ook filmt het
bedrijf het proces. De video is
inmiddels 11.000 keer bekeken.

Ultimaker sponsors my
research in the Open Lab
by providing me with
several printers. The
company also films the
process. In the meantime
the video has been
viewed 11,000 times.

Tijdens de Material
Night presenteer ik mijn
werk in het Open Lab in Het Nieuwe Instituut.

I present my work in the
Open Lab at Het Nieuwe
Instituut during the
Material Night.

De bevindingen tijdens het fellowship moedigden haar aan
om deel te nemen aan de Ontwerp + Innovatieprijs Gelderland (2015) – waar ze opnieuw als prijswinnaar tevoorschijn
kwam – en legden ook de grondslag voor een geslaagde
aanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat
haar onderzoek momenteel via de regeling Talentontwikkeling ondersteunt. Al deze blijken van erkenning noemt ze ‘een
boost’, en tegelijkertijd zorgen ze voor druk.
Meerman: ‘Het gevoel van erkenning dat het Fellowship
veroorzaakte, heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen proces
serieuzer ben gaan nemen, andere vragen durfde te stellen en
nieuwe gesprekspartners heb kunnen ontmoeten. En vooral
dat ik de bevestiging kreeg, dat het zin heeft om op mijn
wijze verder te werken; ergens tussen onderzoek en ontwerp.’
Tegelijk merkte zij dat de prijzen uitdrukking geven aan een
verwachting die niet eenvoudig in te lossen zal zijn. Temeer
omdat de positieve oordelen telkens andere aspecten van
haar project betreffen. Waar de ene geïnteresseerde Aera
Fabrica vooral ziet als een geslaagde poging om oude technieken te verbinden
met het relatief
jonge domein van het
3D-printen, herkent
een ander de potentie
vooral in de bena-

March/maart

20

21

Aera Fabrica wint de Ontwerp en Innovatie prijs
Gelderland.

Aera Fabrica wins the Gelderland Design and
Innovation Prize.

Natuurlijk bewijst haar huidige werkpraktijk dat het verlangen
naar een lege agenda en absolute vrijheid een perspectief is
dat ze op langere termijn alleen door planning en strategisch
opereren kan verwezenlijken. Mede door de contacten die
zij tijdens het fellowship in Het Nieuwe Instituut aanboorde
werd dit duidelijk en concludeerde ze dat het belangrijk was
een passend bedrijfsmodel rond Aera Fabrica te ontwikkelen.
Met het opzetten van Art Officials, waarin ze samenwerkt met
het Arnhemse KunstLAB, is er een eerste stap gezet als het
gaat om zoeken naar toepassingen en wordt er tevens een
business model gebouwd. ‘Dit bedrijfje moet mij op termijn
de zekerheid bieden dat ik me weer met nieuwe experimenten kan bezighouden, terwijl Art Officials de potentie uit de
ideeën weet te halen.’
‘De periode als fellow heeft mij enorm geholpen bij het
ontwikkelingsproces. In maandelijkse gesprekken stimuleerde
het instituut mij om na te denken over de stappen die ik zette.
En vooral de tijd die ik in het Open Lab doorbracht heeft me

April/april

‘Inmiddels heb ik veel meer kennis verzameld, meer ervaring
opgedaan en helaas houdt dat ook in dat mijn agenda nu veel
vaker vol zit. Alle blijken van erkenning hebben mij ruimte
gegeven om mijn werkwijze verder te ontwikkelen, maar de
tijd die overblijft om, net als op de academie, vrij en
onbelemmerd te experimenteren is beperkt. Terwijl
ik liefst even niet zou hoeven bedenken hoe ik
mijn studio opbouw; waar
ik precies mijn werk van

zal maken. Liever zou ik gewoon een tijdje ongestoord verder
werken aan allerlei projectideeën die door het succes van
Aera Fabrica zijn blijven liggen.’

Het Open Lab leert me, dat mijn
kracht ligt in het experiment. Zonder
voorafgaand plan. Een onwetende,
nieuwsgierige houding in combinatie met
experimenteerdrift heeft tot dusver
interessante resultaten opgeleverd.
Door het materiaal te dippen, te
scheuren, te verwarmen, uit te
rekken, te verbranden of in een
vacuümkamer op te blazen, en intussen
goed waar te nemen en te analyseren
heb ik het materiaal tot in de kern
leren kennen. Dan leer je ook hoe je
het naar je hand kunt zetten.

zoeken nog heel primair. Ik probeerde processen te bevriezen
om zo de bewerking zichtbaar te maken. Mensen moesten
de waarde van het proces leren zien, wat ik vooral met
behulp van filmpjes probeerde over te brengen. Juist tijdens
presentaties merkte ik dat mijn werk misschien meer een
verhaal is dan een product. En de ervaring van de afgelopen
periode bevestigt dat. Met mijn verhaal kan ik anderen op
ideeën brengen over mogelijke toepassingen. Dat is een heel
bewuste keuze. Ik wil richtingen aangeven voor de industrie,
en misschien ook voor andere ontwerpers. Met mijn werk laat
ik zien hoeveel er mogelijk is, zonder precies in te vullen welke
richting dat zou moeten zijn.

The Open Lab teaches me that my
strength lies in experimentation
without a preconceived plan.
An unprejudiced, inquisitive
approach in combination with
an urge to experiment has so
far yielded the most interesting
results. By dipping, tearing,
heating, stretching and burning the
material or inflating it in a vacuum
while observing and analysing,
I have gained a fundamental
understanding of its properties. It
is through these experiments that I
also understand how
I can manipulate the material.

22

23

‘Met haar project Smart Fashion Production probeert Karin
een nieuwe productiemethode voor kleding te ontwikkelen.
Ze vertelde op zoek te zijn naar een flexibele mal waarop je
textielvezels spuit, zodat je zonder constructie, zonder naden
een kledingstuk kunt maken. Maar de vraag was natuurlijk
hoe je zo’n mal kon bouwen. Met mijn techniek zou ik een mal
kunnen maken die je een aantal keren kunt opblazen, zodat ie
voor verschillende maten te gebruiken is. Voor het ontwikkelen van een goede pasvorm is software nodig. We weten hoe
de uiteindelijke mal eruit zou moeten zien, maar welke vorm
moet ik printen om die vorm te krijgen? We zijn nu aan het
nadenken over de ontwikkeling van de juiste software, en dat
proces zal ongetwijfeld ook weer in andere projecten relevant
worden.’

Hydro
Fabrica:

Ik experimenteer
met alternatieve
manieren om de
3D prints te
bewerken nadat
ze zijn geprint. Als
ik grotere objecten
kan opblazen, dan is
er een andere techniek
nodig om de vorm te
verwarmen. Door warm
water in de vorm te
schenken, rekt die door
zwaartekracht en door
druk op de wand uit.

September/september

Hydro Fabrica: I experiment with alternative
ways of treating the 3D prints. If I inflate
larger objects, another technique is required
to heat them. By pouring hot water into the
form, it stretches due to gravity and the
pressure on the skin.

Het voorbeeld bewijst eens te meer hoezeer Roos Meerman
met haar werkwijze verschillende vormen van academisch
en ontwerpend onderzoek weet te combineren. Het zijn niet
bij toeval de twee onderzoeksbenaderingen die Het Nieuwe
Instituut binnen zijn Research & Development
programma – dat onder meer de fellowships
begeleidt – tracht te combineren.

Toekenning Talentontwikkelingssubsidie van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

I receive a talent development subsidy from
the Creative Industries Fund.
July/juli

Tijdens de Salone del Mobile in Milaan presenteer ik
me met het Arnhemse ontwerpcollectief Workmates. We
bezorgen de krant ‘Good News’, waarin onze ideeën
centraal staan. Met de krant gaan we zelf naar
mensen toe die interessant voor ons zijn en laten
meer over de achtergrond van ons product zien. Good
News geeft een indruk van onze werkplaatsen, onze
werkwijze en hoe onze producten tot stand komen. Ook
mogen we onze krant presenteren tijdens de Future
Series lezingen van de Dutch Design Week in Milaan.

veel opgeleverd. Een maand lang was het Open Lab in Het
Nieuwe Instituut mijn werkplek. Voor Het Nieuwe Instituut
leverde de aanwezigheid de praktische onderzoeksruimte een
mooie combinatie op met de tentoonstelling Plastic: Promises
of a Home-made Future. En voor mij bood het Open Lab
een perfecte plek om met bezoekers na te denken over de
toekomstige richting van het project, of gewoon hun reacties
te horen. Ik had er de beschikking over meerdere 3Dprinters. Het complete werkproces was voor iedere bezoeker
te volgen, en bovendien kon ik er mensen uitnodigen die ik
graag wilde informeren. Plotseling stond er dan een groep
architectuurstudenten waarmee je in gesprek raakte. Ik
ontmoette er bijvoorbeeld Lennart Booij, die in het instituut
een Material Night over glas zou gaan modereren. Hij vergeleek mijn werk met dat van de beroemde glasontwerper René
Lalique en wees me erop dat schoonheid ook een doel op
zich kan zijn. Daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Mijn
ontwerpen gaan eerder over functionele toepassingen dan
over esthetische producten.’
In het Open Lab nodigde ze verschillende mensen uit:
polymeerdeskundige Niels Flach, ontwerper Jesse Howard en ook Karin Vlug.

I present my work
together with the
Arnhem-based design
collective Workmates
at the Salone del
Mobile in Milan. We
issue the newspaper
‘Good News’, which
explains our ideas.
We present the
newspaper to people
we are interested in
and tell them about
the background to our products. ‘Good News’ gives an
impression of our workplaces, our working methods
and how our products have developed. We also present
the newspaper during the Future Series lectures at
Dutch Design Week in Milan.
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Start van mijn samenwerking met
Lilian van Daal. Als ontwerpers
zijn we beiden op zoek naar
materiaaleigenschappen en
vernieuwende toepassingen van
3D printen. Onze samenwerking
richt zich op de verbinding
tussen wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen en
het bedrijfsleven. Dat kunnen
we doen door interessante,
maar moeilijk toegankelijke
onderzoeken zichtbaar te maken,
of door verder te werken aan
onderzoek dat
in universiteiten
blijft liggen omdat
er geen toepassing voor
is.

Start of my partnership with Lilian
van Daal. As designers, we are both
exploring the characteristics of
materials and innovative applications
for 3D printing. Our partnership
focuses on the connection between
scientific research institutes and
the business community. We can do
that by making interesting but
inaccessible research visible
or by continuing research that
has reached a standstill in
universities because no one has
found an application for it as
yet.

Studio Roos Meerman wordt genomineerd voor de
35 Radicale Vernieuwers van Nederland.

vooral eerst op mijn manier te doen. Zoals ik hun capaciteiten
bewonder, zo waarderen zij mijn vorm van onderzoek.’
Voortdurend leiden dergelijke ervaringen Roos Meerman
terug naar de wezensvraag: ben ik een onderzoeker of een
ontwerper? En als ik een ontwerper ben, wat is dan mijn
product? Het antwoord dat ze op dit moment kan verzinnen?
‘Ik omzeil het eigenlijk. Zeg dat ik een ontwerper ben die
materiaal onderzoekt. Wat mij trekt in de academische wereld
is het gebrek aan window-dressing waar veel ontwerpers
nogal aan lijden. In de wetenschap herken ik de fundamentele
nieuwsgierigheid, de bijna intuïtieve gedrevenheid om je langdurig in iets heel specifieks te verdiepen.’
Tot de recentste ontwikkelingen behoort het project
Dynamorphosis, the beauty of inner mechanisms, waarin
Roos Meerman en Lilian van Daal samenwerken met het
Swammerdam Institute for Life Sciences van de Universiteit
van Amsterdam. Kennis die daar wordt ontwikkeld rond het
zelfassemblerend vermogen van organen in het menselijk
lichaam, willen de ontwerpers vertalen naar de zelfassemblage van materialen en objecten door middel van 3D-printen. Opnieuw
moet het
project gaan
leiden tot

Studio Roos Meerman is nominated as one of the
35 Radical Innovators in the Netherlands.

December/december

20x20 presentatie bij Innovate:Arnhem.

20x20 presentation at Innovate:Arnhem.

Publicatie in ‘We moeten eens koffie drinken’.

Publication in ‘We moeten
eens koffie drinken’ (We
should get together for a coffee
sometime).

Sinds haar verblijf op de academie wordt Meerman,
naast haar belangstelling voor het experiment, aangetrokken
door het wetenschappelijk materiaalonderzoek. Via een
filmpje in de Nationale Wetenschapsquiz kwam ze op het
spoor van een onderzoeker van de Universiteit Twente die
zich in het Fluids Lab met de bestudering van vloeistoffen
bezighield. Het contact was snel gelegd en voor ze het wist
stond de ontwerper haar eigen materiaalonderzoek uit te
leggen aan zeventig PhD-studenten. Het werd het begin van
een vruchtbare samenwerking, zeker toen de stolling van
materialen een gemeenschappelijk interessegebied bleek te
zijn. Samen met een PhD-student verkende ze bijvoorbeeld
de karakteristieken van een bevriezingsproces.
Meerman: ‘Ik bewonder het vermogen van wetenschappers om theoretische modellen te ontwikkelen, vooral door te
rekenen. Intuïtief voelde ik de noodzaak om eerst hun werk af
te wachten, voor ik een volgende stap zou zetten. Maar dan
blijkt dat mijn werkwijze ook een bijzondere kwaliteit heeft.
Het werk aan een theoretisch model kost de onderzoeker
ongelofelijk veel tijd. Terwijl ik soms heel snel tot een resultaat
kom. Voor de mensen in Twente was dat
reden om mij aan te moedigen de dingen

October/october
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Start Art Officials.
Met KunstLAB wil ik
binnen dit nieuwe
bedrijf creatieve
experimenten omzetten
in toegepaste producten
of diensten. In het
team zitten ook een
psycholoog, een
antropoloog, een
theaterwetenschapper en
een productontwerper. Het project Tactile Orchestra, dat
begon als een interactieve installatie voor festivals,
wordt nu ontwikkeld tot een multi-sensorisch object voor
de zorgsector.

I launch Art Officials together with KunstLAB. With this
new company we want to develop creative experiments
into products or services. The team includes a
psychologist, an anthropologist, a dramaturge and a
product designer. The project Tactile Orchestra, which
began as an interactive installation for festivals, has
now been developed into a
multisensory object for
the care sector.

Interview met Gert Staal ten behoeve van deze
publicatie. Het gesprek dwingt me om op een
overzichtelijke manier te verwoorden wat de waarde
van mijn ontwerpbenadering is.

Ze is blij met de verschillende vormen van ondersteuning
en de culturele subsidies die ze ontving; laat dat duidelijk
zijn. ‘Maar eigenlijk,’ zegt ze bedachtzaam, ‘zou er een fonds
moeten zijn dat opereert in de wereld tussen universiteit en
cultuur. Juist omdat bedrijven die rol niet op zich nemen, en
eigenlijk pas bereid zijn om te investeren als een project als
het mijne volledig uitontwikkeld is.’
De gedachte illustreert misschien wel vooral het stadium
waarin Meermans ontwikkeling zich intussen bevindt. Het
experiment is geland, de aansluiting bij de academische
wereld is goed verankerd, de waardering heeft tastbaar
gestalte gekregen, maar de connectie met de markt is nog
altijd onzeker. ‘Gedurende het fellowship heb ik met veel
mensen kunnen praten. Zij confronteerden mij, ieder op zijn
manier, met de consequenties van mijn werkwijze. Als één
conclusie duidelijk is geworden, dan is het dat ik zelf keuzes
moet
maken. Het karakter van het project is dat het

Interview with Gert Staal for this publication.
The conversation forces me to clarify the value
of my design approach.

Start van de samenwerking met
architect Bart van Hoven, gericht
op ‘inflatable architecture’. Samen
denken we na over hoe we opblaasbare
architectuur kunnen maken die
steviger is dan wat
er tot dusver op dit
gebied is gemaakt. In
onze tests gebruiken
we sauna’s, hete
lucht-compressoren en
een zelfgebouwd sealapparaat.

Start of my partnership with architect Bart
van Hoven. We think of ways to make inflatable
architecture stronger than existing products in
this area. In our tests we use saunas, hot-air
compressors and homemade sealing apparatus.

Materfad Barcelona verspreidt
een nieuwjaarskaart met daarop
enkele Aera Fabrica objecten.

Materfad: Centro de
Materiales in Barcelona
sends out a New Year’s
card featuring several Aera
Fabrica objects.

de ontwikkeling van nieuwe productieprocessen, en opnieuw
wordt het – getuige de toekenning van de Bio Art Design
Award 2016 – al in een vroeg stadium door de buitenwereld
opgepikt.

April/april

February/februari

January/januari

2016
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een proces oplevert, en geen product. In dat proces zit nog
enorm veel rek. Het potentieel voor een grote variëteit aan
nieuwe producten. Maar ik weet ook dat ik niet de persoon
ben die al die producten gaat bedenken. Niet uit minachting
voor dat type ontwerpen, maar omdat ik me meer op mijn
gemak voel bij fundamentele vraagstukken. Wat zou het mooi
zijn wanneer ontwerpers als ik een schakel konden vormen
tussen de culturele wereld waaruit we zijn voortgekomen, de
academische wereld die we voor onze vernieuwingen nodig
hebben en de zakenwereld. In die tussenpositie ben ik helemaal op mijn plaats.’
29
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The New Material Award is an initiative of Stichting
DOEN, the Fonds Kwadraat and Het Nieuwe Instituut.
A cash prize of €15,000 will be awarded to the
designer of the best finished product. In addition, the
New Material Fellowship will be awarded to a welldeveloped concept that requires additional research.
As ‘material fellow’ of Het Nieuwe Instituut, the winner
will undertake six months of research with the support
of Het Nieuwe Instituut and with access to its facilities
and networks.

De New Material Award is een initiatief van de Stichting
DOEN, het Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut.
De winnaar van de New Material Award ontvangt een
geldbedrag van € 15.000 voor het bekroonde eindproduct.
Daarnaast wordt de New Material Fellow toegekend aan een
uitgewerkt idee dat vervolgonderzoek verlangt. Als ‘material
fellow’ van Het Nieuwe Instituut wordt de winnaar gedurende
zes maanden begeleid bij het verdere onderzoek. Faciliteiten
en netwerk van Het Nieuwe Instituut staan gedurende die
periode te beschikking van de fellow.

Fellowship program
Het Nieuwe Institute creates fellowships in order to
better understand the causes and effects of innovative
movements and in order to facilitate original research
within the institute’s programme tracks. The work
undertaken by the fellows may contribute directly to
the institute’s exhibitions programme or a discursive
activity but may also be more autonomous. Since 2016
fellows have been appointed via an international call
for entries. With the introduction of the New Material
Fellow, in recognition of promising materials research
that requires further research, Het Nieuwe Instituut is
intensifying its research activities within the Things and
Materials programme track

Fellowship programma
Om de drijfveren en de effecten van vernieuwingsbewegingen beter te kunnen doorgronden, en om
oorspronkelijk onderzoek te faciliteren binnen de belangrijkste
programmalijnen van Het Nieuwe Instituut worden fellows
aangesteld. Hun werk kan rechtstreeks bijdragen aan het
tentoonstellingsprogramma of een discursieve activiteit, maar
kan ook een autonomer insteek kennen. Sinds 2016 worden
fellows geworven via een internationale Open Call. Met het
introduceren van de New Material Fellow, als erkenning
voor een veelbelovend materiaalonderzoek dat verdere
ontwikkeling behoeft, versterkt Het Nieuwe Instituut zijn
onderzoeksactiviteiten binnen de programmalijn De Dingen
en De Materialen.

May/mei

Lilian van Daal en ik winnen één van de
drie Bio Art and Design Awards. In het
project ‘Dynamorphosis, the beauty of inner
Mechanisms’ gaan we zelf assemblerende
objecten maken door middel van 3D printen,
geïnspireerd door de zelfassemblerende kracht
van het menselijk lichaam.

New Material Award
De New Material Award is een tweejaarlijkse prijs voor
innovatief en duurzaam materiaalgebruik en materiaalonderzoek. De prijs daagt kunstenaars, ontwerpers en
architecten uit om op het snijvlak van techniek, wetenschap,
vormgeving en kunst ontwerpen te presenteren waarin
nieuwe materialen en vernieuwende technieken op zodanige
wijze worden toegepast, dat zij bijdragen aan een betere en
duurzamere samenleving.

Lilian van Daal and I win one of the
three Bio Art and Design Awards. In the
project ‘Dynamorphosis, the beauty of inner
mechanisms’ we make self-assembling objects
using 3D prints, inspired by the selfassembling power of the human body.

New Material Award
The New Material Award is a biennial prize for
innovative and sustainable use of and research into
materials. The prize challenges artists, designers and
architects to present designs on the cutting edge
of technology, science, design and art in which new
materials and innovative techniques are used in such
a way that they contribute to a better and more
sustainable society.
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De New Material Award, een
samenwerking tussen Fonds
Kwadraat, Stichting DOEN en
Het Nieuwe Instituut, kent twee
onderscheidingen: een award en
een fellowship. De winnaar van
de New Material Fellow wordt
door Het Nieuwe Instituut ondersteund een concept verder uit te
werken en onderzoek te doen
op het gebied van materiaalinnovatie, design en duurzaamheid.
Deze publicatie is een reflectie
op het fellowship van ontwerper
Roos Meerman (winnaar New
Material Fellow 2014) en een
voorbeeld van een werkwijze die
verschillende vormen van academisch en ontwerpend onderzoek
weet te combineren.
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