e
l
a
n
n
e
i
B
r
a
l
o
S
e
h
T
9 september—
30 oktober 2022
Pers preview

The Solar Biennale x The Energy Show
Donderdag 8 september 2022
10:00—12:00 @Het Nieuwe Instituut
Klik hier voor persaccreditatie

Publiek
openingsweekend

The Solar Biennale
Donderdag 8 t/m zondag 11 september 2022
@Rotterdam
© Campagnebeeld The Solar Biennale
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www.thesolarbiennale.com
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Van 9 september tot en met 30 oktober strijkt The Solar Biennale voor
het eerst neer in Nederland. De boodschap is duidelijk: om de kracht
van de zon optimaal te benutten moeten we voorbij het technocratische
denken. Met een seminar, een Rotterdams stadsprogramma, educatieve
zonnelabs en een uitgebreide hoofdtentoonstelling in samenwerking met
Het Nieuwe Instituut, verkent het initiatief van awardwinnende ontwerpers
Marjan van Aubel en Pauline van Dongen de betekenis en de mogelijkheden
van zonne-energie. Zeven weken lang heerst een menselijk en cultureel
vergezicht dat inspireert en waar ruimte is voor verwondering, ontwerp en
verbeeldingskracht.
© Tengbeh Kamara

”Er is een menselijk en nieuw perspectief nodig
op zonne-energie; weg van alleen terugverdientijd
en efficiëntie. Met The Solar Biennale laten we
zien dat de kracht van design nodig is om solar
beter in onze omgeving te integreren. We tonen
een wereld waarin onze zon veel meer én veel
explicieter centraal staat.”— Pauline van Dongen
en Marjan van Aubel (co-founders The Solar
Biennale/The Solar Movement)
www.thesolarbiennale.com
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Een nieuw perspectief op zonne-energie
The Solar Biennale bekijkt het grote thema zonne-energie vanuit vijf ‘lenses’,
perspectieven die elk op hun manier voorbij rendement manoeuvreren:
persoonlijk, sociaal, omgeving, milieu en digitaal/virtueel. Solar design
is de sleutel om allerlei producten, oppervlakken en gebouwen op
een geïntegreerde manier duurzame energie op te laten wekken. De
voorstellen en de programma’s in samenwerking met verschillende
locaties, organisaties en ontwerpers als Studio Roosegaarde, Diergaarde
Blijdorp, Museum Boijmans Van Beuningen, Next Nature Network en Dutch
Design Week in Rotterdam en Eindhoven bieden bezoekers op kritische
maar toegankelijke manier een inkijk in dat veranderlijke proces. Met de
tentoonstelling ‘The Energy Show – Zon, zonne-energie en menskracht’
vormt Het Nieuwe Instituut in het Museumpark het hart van de Biennale. De
start luidt naast een omvangrijk programma ook het begin van The Solar
Movement in: een wijdvertakt en internationaal netwerk, een uitnodiging en
een manifest onder één noemer.
Programma: van lokale stadsprogrammering tot
een internationale tentoonstelling met de zon
Op 8 september organiseert The Solar Biennale de boeklancering van Solar
Futures, geschreven door Marjan van Aubel. Zaterdag 9 september trekken
we alle registers open met het Solar Seminar dat doelbewust de relatie
tussen solar design en het opwekken van energie centraal zet. Bekende
Nederlandse sprekers als Wim Sinke en wethouder Klimaat, Bouwen en
Wonen Chantal Zeegers delen hun visie maar ook buitenlandse gasten
geven elk op hun manier betekenis aan zonne-energie. Het seminar is
toegankelijk voor iedereen. Tickets zijn verkrijgbaar via deze link.
In samenwerking met curator Matylda Krzykowski en Het Nieuwe
Instituut presenteert The Solar Biennale de culturele, maatschappelijke en
ecologische perspectieven van zonnetechnologie op chronologische wijze.
De tentoonstelling ‘The Energy Show – Zon, zonne-energie en menskracht’
staat stil bij het persoonlijke energieniveau van de bezoeker en presenteert
tientallen innovatieve voorbeelden in een tentoonstelling die om actie vraagt.
The Energy Show is te zien van 3 september 2022 tot en met 5 maart 2023
in Het Nieuwe Instituut.
www.thesolarbiennale.com
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Met het interactieve Zon in de Stad programma gaat The Solar Biennale
Rotterdam in om inwoners/burgers buiten op straat, daar waar de zon
schijnt en mensen elkaar ontmoeten, te inspireren en op toegankelijke wijze
te betrekken bij zonne-energie en de energietransitie. Zon in de Stad vind
je op onder andere de Rotterdamse Oogst, het Afrikaanderplein, Prins
Alexanderplein en Bospolder Tussendijken.
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Bekijk het volledige
The Solar Biennale, namens alle medewerkers, dankt al haar partners,
sponsoren en fondsen die deze manifestatie mede mogelijk maken.
Samenwerkingen en partners

Het Nieuwe Instituut, Studio Roosegaarde, Next Nature Network, BlueCity, Diergaarde
Blijdorp, Gers, Hola Studio, Rotterdam Bloeit Op, Rotterdam Make it Happen, (Museum)
ParX, YG Studios en Dutch Design Week

Fondsen en sponsoren

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Rotterdam Festivals en Next Nature Network

Noot voor de redactie

voor meer informatie, beeldmateriaal en vragen omtrent interviews
contacteer Joke Hoeven via joke@thesolarmovement.org.
© The Solar Movement

www.thesolarbiennale.com

4

