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Solar Futures
How to Design a Post-Fossil World with the Sun 

Jap Sam Books en Marjan van Aubel kondigen 
met trots de lancering van Solar Futures op 8 
September aan. Deze publicatie onderzoekt het 
verleden, heden en toekomst van zonne-energie, 
met een prachtig ontwerp door Studio Joost 
Grootens.
Over de publicatie
Solar Futures: How to Design a Post-Fossil World with the Sun door 
solar designer Marjan van Aubel verkent de toekomst van zonne-
energie. Zonne-energie is aan een nieuw narratief toe - een die 
afscheid neemt van oude perspectieven die alleen gaan over de 
efficiëntie en terugverdientijd van de bekende blauwe zonnepanelen. 
Deze publicatie bevat alles wat we moeten weten om de transitie van 
zonnetechnologie naar zonne-ontwerp te kunnen maken gaan door 
middel van dagelijkse, geïntegreerde en elegante oplossingen. Het 
boek is opgedeeld in drie delen: het eerste deel gaat over hoe we met 
de zon ontwierpen in het verleden, met een visuele tijdlijn van de 
historische ontwikkelingen van zonne-energie. Het tweede deel kijkt 
naar het heden: waar staan we nu en wat is solar design? Met 
voorbeelden van innovatief solar design in architectuur, mode, 
mobiliteit en product ontwerp. Het derde en laatste deel waant zich in 
de toekomst en bevraagt hoe we ervoor kunnen zorgen dat zonne-
energie niet de asbest van de 21e eeuw zal worden. Voor dit boek 
heeft Marjan van Aubel verscheidende experts geïnterviewd, 
waaronder Paola Antonelli, MoMA, Ben van Berkel, oprichter van 
UNStudio, Lex Hoefsloot, oprichter van Lightyear, Marjan Minnesma, 
activist en vele anderen. 

Programma boeklancering 8 september, 13:30 CET
Na een welkomstwoord door uitgever Eleonoor Jap Sam zal Matylda 
Krzykowski, moderator van het evenement een introductie geven. Auteur 
Marjan van Aubel geeft een presentatie van het boek over het ontwerp en 
de inhoud waarna een panel gesprek met de geïnterviewden zal 
plaatsvinden. Na het overhandigen van het eerste exemplaar is er de 
mogelijkheid om het boek te kopen bij NAi Boekverkopers en te laten 
signeren.

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 3015 CB Rotterdam

The Solar Biënnale 9 september - 30 oktober 
Dit initiatief van solar designers Marjan van Aubel en Pauline van 
Dongen biedt een tegenwicht voor de dominante technologische en 
economische standpunten over zonne-energie. Gedurende zeven weken 
richt de biënnale zich op het menselijke perspectief: een wereld, 
aangedreven door solar, die verder kijkt dan wetenschappelijk onderzoek 
en uniforme zonnepanelen.
www.thesolarbiennale.com

Over de kunstenaar
Marjan van Aubel (1985) is een bekroonde en innovatieve solar designer 
die zonne-energie in ons dagelijkse leven brengt. Ze bouwt aan een 
positieve toekomst door het combineren van duurzaamheid, design en 
technologie in haar ontwerpen. Van Aubel’s doel is om zonne-energie 
toegankelijker te maken voor iedereen. Ze heeft het veld van zonne-
energie meermaals blijvend veranderd met haar ontwerpen, naadloos 
geïntegreerde zonne-energie in gebouwen en objecten om ons heen. Een 
aantal van haar meest invloedrijke werken zijn Sunne, Current Table, 
Power Plant en het dak van het Nederlandse Paviljoen voor de Expo 2020 
in Dubai.
www.marjanvanaubel.com

Auteur: Marjan van Aubel, aanvullende teksten: Matylda 
Krzykowski, Sander Mann, eindredactie: Marjan van Aubel, 
Eleonoor Jap Sam, ontwerp: SJG (Joost Grootens, Dimitri 
Jeannottat, Julie da Silva), drukker: Wilco Art Books, formaat: 17 x 
24 cm, pagina aantal: 288, verscheidende illustraties, taal: Engels, 
binding: hardcover, verschijningsdatum: september 2022, uitgever: 
Jap Sam Books, ISBN: 978-94-92852-65-6, prijs: €39,95 

Deze publicatie van Jap Sam Books is mede mogelijk gemaakt 
door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het Sandberg Instituut. 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie, persbeelden, recensie-exemplaren interviews: 
Jap Sam Books | +31 76 205 50 43 | press@japsambooks.nl | www.japsambooks.nl
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