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POSITIEF
Inleiding en samenvatting
BlueCity, gevestigd in voormalig Tropicana gebouw in Rotterdam, is opgericht voor
ontwerpers, wetenschappers en ondernemers die radicale natuurlijke oplossingen
vorm willen geven en daar faciliteiten, zoals een werkplaats en een laboratorium voor
nodig hebben. Het Lab is een dynamische omgeving waar bioniers - de naam voor
bovengenoemde pioniers elkaar ook kunnen ontmoeten en uitdagingen kunnen
delen. Via het activiteitenprogramma helpt BlueCity Lab hen te verbinden met andere
ontwerpers en wetenschappers en actief toenadering, kennisdeling en uitwisseling
aan te gaan met andere organisaties op landelijk, regionaal en stadsniveau zoals
Dutch Design Week, Next Nature, DSM, AMO, Staatsbosbeheer en ook de
wijkaanpak van de Gemeente Rotterdam. Het lab zet in op “collaborative survival”:
Ze hebben elkaar nodig in deze kapitalistische ruïnes om nieuwe structuren te
bouwen en te gaan groeien, weg van decennia van koloniale, patriarchale en
kapitalistische machtssystemen. Naar een nieuwe balans van natuur, waar de mens
ook deel van uitmaakt. In de natuur. De bioniers merken hoe lastig het is om een
integraal plan of aanpak door te duwen in een economie die nog zeer lineair is
georganiseerd. Het Lab wil middels het activiteitenprogramma hen een netwerk,
kennis en ervaringen verschaffen voor het ontwerpen voor biodiversiteit. Komend
jaar wordt het programma uitgebouwd en geeft het meer ruimte aan experimenten,
best-practices en methodes die laten zien hoe samenwerken met de natuur eruitziet.
Het platform heeft twee series kwalitatieve ontmoetingen hiervoor opgesteld: de
serie How To Biodesign doorgezet en vier ontmoeten van de Fiber Club uitgewerkt.
Ook nodigen ze professionals van allerlei disciplines binnen én buiten het
ontwerpveld uit om mee te doen aan drie hackathons waarin ze de methodiek om te
komen tot een integrale oplossing voor drie complexe vraagstukken uit hun pand en
regio zelf verder ontwikkelen tijdens het dóen. Op twee publieksprogramma’s komen
alles wat BlueCity Lab is samen, één in samenwerking met Next Nature Network
tijdens Biodesign Night 2021, en de andere voor een meer regionaal publiek tijdens
een tweedaags Symbiosis festival.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie laat zich positief uit over het voorstel van BlueCity Lab. Ze
waardeert de actieve, ondernemende houding van de organisatie en meent dat het
lab een onderscheidende positie bekleed binnen het vormgevingsveld. Het lab biedt
een bijzondere werkplek waar ontwerpers, ondernemers, wetenschappers en
studenten elkaar ontmoeten en daadwerkelijk experimenten aangaan op het gebied
van biodesign. Het belang van het gezamenlijk maken en doen onderstreept de
commissie. Ze waardeert tevens de kritische zelfreflectie van het lab en het
benoemen van een aantal drempels rondom het ontwerpen van biodiversiteit waar
de organisatie de komende periode extra aandacht voor heeft. Op het voorgestelde
activiteitenprogramma voor 2021 reageert de commissie enthousiast. Ze spreekt van
een breed, agenderend programma dat zich engageert met diverse doelgroepen
waaronder de hechte internationale biodesign community. De activiteiten zijn goed
uitgewerkt en het lab laat middels de opzet van het programma zien dat ze zich
ontwikkelt en continue vernieuwt. Middels verdiepende activiteiten als de Fiber Club
en de How To Biodesign meetups weet het platform relevante onderwerpen te
adresseren, specifiek voor een vakpubliek.
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Over het geheel genomen spreekt de commissie van een ondernemende
organisatie en een onderscheidend, kwalitatief sterk programma. Er is sprake van
goede partnerschappen, ook buiten de ontwerpsector, en een stevig netwerk dat
bestaat uit diverse organisaties op landelijk, regionaal en stadsniveau.
Kijkend naar de criteria van de regeling dan beoordeelt de commissie de
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma en de relevantie van de
gekozen thematiek voor het vakgebied goed. De mate van divers publieksbereik
noemt ze ruim voldoende. De consistentie in doel en opzet van de aanvraag vindt
de commissie goed.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het
activiteitenprogramma voor 2021 voldoende aansluit op de doelstellingen van de
Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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Ook is de commissie positief over het Symbiosis festival dat onderwerpen als
biofabricatie, biodesign en biocirculaire materialen bij een breed, divers publiek
onder de aandacht brengt en verbindingen legt met onder meer ontwerpers, het
bedrijfsleven en de overheid. Het programma bestaat uit verschillende formats en
betrekt relevante sprekers en samenwerkingspartners. Hierdoor uit de commissie
haar vertrouwen in het beoogde diverse publieksbereik en het leggen van
verbindingen tussen diverse sectoren. Met betrekking tot de BlueCity Hackathons
noemt de commissie specifiek het vraagstuk rondom het eigen dak van BlueCity
interessant. De samenwerking tussen ingenieurs, bouwkundigen,
hovenierbedrijven en architecten om tot een klimaatpositief dak te komen acht ze
niet alleen voor het vakgebied vormgeving van belang maar ook voor de bredere
creatieve industrie. De commissie ziet potentie om in de toekomst meer relaties tot
het architectuurveld te leggen.

