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Pioneers of Change viert 400 jaar vriendschap tussen Nederland en VS
Festival in teken van Dutch Design, mode en architectuur op Governors Island in
New York met kritische kijk op massaconsumptie.

Pioneers of Change gaat van start met een serie ‘Open Talks’ tussen
Nederlandse en New Yorkse designers en architecten in samenwerking met het
Cooper-Hewitt National Design Museum. De onderwerpen zijn ‘Toward a New
Notion of Luxury’ en ‘New Collaborations’.

Amsterdam, augustus 2009 – Governors Island voor de kust van New York
is van 11 t/m 20 september 2009 het toneel van Pioneers of Change.
Het evenement, onderdeel van de festiviteiten rondom de NY400 week,
laat bezoekers design zien dat is gebaseerd op een kritische houding
tegenover wereldwijde massaconsumptie.
Curator en bedenker van Pioneers of Change is Renny Ramakers,
medeoprichter en directeur van Droog. Gedurende twee lange weekenden
laat Pioneers of Change een moderne interpretatie van Nederlandse kunst
en design zien. In elf voormalige officiershuizen en het omringende park,
gesitueerd op een eiland voor de kust van New York, kunnen bezoekers luisteren
en debatteren, kijken en meedoen, relaxen en nadenken, eten en drinken,
zelf muziek spelen, zich laten inspireren, anderen ontmoeten en simpelweg
genieten. Daarnaast kunnen bezoekers winkelen in de pop-up store waarin
alleen betaalbare Dutch Design te koop is (producten zijn niet duurder dan $100).
“Ik vind het een hele eer om mijn visie op een nieuwe beweging in design en
architectuur te kunnen delen. Pioneers of Change laat een ander design
zien dat is gebaseerd op een meer kritische houding tegenover wereldwijde
massaconsumptie en zich met een open blik richt op participatie door het
publiek”, zegt Ramakers.
Verantwoordelijke en duurzame levenshouding
Pioneers of Change spoort aan tot een meer verantwoordelijke en duurzame
levenshouding. Het evenement koestert de grensvervaging tussen lage en hoge
cultuur, nieuwe vormen van samenwerking, sociale betrokkenheid, de waarde
van ambachtelijkheid en lokale contexten, maar ook betaalbaarheid. “Het
NY400 festival dat in het teken staat van Dutch Design, mode en architectuur,
heeft als doel de moderne interpretatie van Nederlandse designers naar New
Yorkers te brengen,” zegt Renée Jones-Bos, Nederlandse ambassadeur in de
Verenigde Staten. “Dit Nederlandse festival is één van de grootste evenementen
dat plaatsvindt op Governors Island tijdens de NY400 week waar we onze
gezamenlijke geschiedenis, gedeelde waarden en toekomst vieren.”
Op Pioneers of Change staat luxe niet voor pracht en praal als zodanig maar
voor kwaliteiten die schaars zijn in onze westerse geïndustrialiseerde wereld,
zoals ruimte, frisse lucht, respect, aandacht, stilte en tijd. Bezoekers zullen
niet in aanraking komen met de gebruikelijke presentatie van design, mode
en architectuur. Dus geen gestileerde voorwerpen, modellen, tekeningen en
catwalk shows. De driedimensionale tentoonstelling presenteert Repareren vs.
Recyclen; een kleed breien met drie meter lange breipennen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van wol van drie Nederlandse schapenrassen; New Yorkse
bejaarden die langzaam, maar met zorg en aandacht maaltijden serveren.
Voedsel met ingrediënten uit verre oorden worden er in minuscule porties
opgediend en voedsel uit de achtertuin wordt in Amerikaanse hoeveelheden
geserveerd; Nederlandse modeontwerpers en indianenvrouwen die de
aloude kralentechnieken van deze oorspronkelijke bewoners van Amerika
nog beheersen werken samen met studenten van Parsons The New School of
Design; ontwerpers graven in lokale grond om verschillen in kleur en textuur aan
het licht te brengen; films over ‘urban farming’ met een focus op New York en
de presentatie van tweedehands bouwmaterialen uit New York die beschikbaar
zijn voor creatief hergebruik.
Perfecte plek voor creatief en dynamisch festival
“Governors Island is de perfecte plek voor dit creatieve en dynamische
festival”, zegt Leslie Koch, President van de Governors Island Preservation and
Education Corporation. “Pioneers of Change geeft bezoekers aan Governors
Island een fantastische kans om design, mode en architectuur te ervaren in een
adembenemende setting.”

Aan Pioneers of Change doen vooraanstaande ontwerpers op het gebied
van mode, design en architectuur mee, waaronder: 2012 Architecten, Atelier
NL, Maarten Baas, Franck Bragigand, Droog met Marije Vogelzang, Herman
Verkerk, Rianne Makkink en Hansje van Halem, Experimental Jetset, Pascale
Gatzen, Christien Meindertsma, MVRDV en The Why Factory met Work
Architecture Company, Painted, Erwin Driessens en Maria Verstappen, Arthur
Elsenaar & Taconis Stolk, Parsons The New School for Design, Platform 21,
Marcel Schmalgemeijer, NL Architects en Michael Schoner evenals werk van
Richard Hutten, Atelier van Lieschout, en Chris Kabel.
Bijlage: programma Pioneers of Change

Pioneers of Change is geïnitieerd door Han Bakker in opdracht van NY400,
het resultaat van een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het
Ministerie van Economische Zaken en het Dutch Design Fashion Architecture
Program in samenwerking met New York City en New York State, en met
creatieve medewerking van een groot aantal organisaties uit private, culturele
en non-profit sector.
www.ny400.org
Pioneers of Change wordt ondersteund vanuit het Dutch Design
Fashion Architecture programma, dat door bundeling van krachten
de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector duurzaam
wil versterken.
www.dutchdfa.nl


Productie:
Stichting Droog Design / www.droog.com, Droog New York /
www.droogusa.com, Formavision / www.formavision.info
Sponsors:
Stichting Premsela, Fine paints of Europe, Wijzonol, Lensvelt,
NgispeN, KetelOne.
Voor meer informatie:
info@pioneersofchange.com / info@droog.com
De overtocht naar Governors Island duurt 7 minuten en vertrekt van het Battery
Maritime Building (10 South Street), links van de Staten Island terminal in Lower
Manhattan. Bezoek onze website voor nauwkeurige vertrektijden.
www.pioneersofchange.com
Perscontact Nederland: 7N60 Communicatie
Hans Faber / hans@1967ers.nl
+31(0)294 490690 / +31(0)6 55197890
Perscontact VS: HL Group
Nicky Cashin / ncashin@hlgrp.com
Erik Perez / eperez@hlgrp.com / +1 212.529.5533
Beeldmateriaal:
www.droog.com/press/

