Provinciepenning en ereburgerschap Brabant toegekend aan
Maarten Baas
’s-Hertogenbosch, 11 januari- Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie
Noord-Brabant ontving designer Maarten Baas de provinciepenning en daarmee
het ereburgerschap van Brabant uit handen van de commissaris van de Koning,
Wim van de Donk. Hij ontving deze hoogste onderscheiding van de provincie
Noord-Brabant op grond van zijn grote, ook internationaal erkende, verdiensten op
het gebied van design, zijn bijdrage aan het vestigen van de reputatie van Brabant
op het gebied van innovatie, veerkracht, design en ambacht in de beeldende kunst.
Verbeeldingskracht en innovatie zijn van wezenlijk belang voor de Brabantse
economie.
Maarten Baas studeerde in 2002 af aan de Design Academy, stichtte zijn eigen studio, later met zijn
compagnon Bas den Herder. In 2009 werd hij designer of the year tijdens Miami Design, tutor van de
master opleiding aan de Design Academy, in 2016 ambassadeur van de Dutch Design Week en lid
van de Koninklijke Academie voor Kunsten en Wetenschappen.
Zijn werk staat bekend als rebels, humoristisch, intellectueel, theatraal en artistiek. Hij heeft een
autonome plek in de designwereld ingenomen, waar hij op verschillende gebieden werkt, zoals:
limited editions, productie, installaties, publieke ruimte, architectuur, interieur, decors en performances.
Hij wordt gezien als een zeer invloedrijk designer.
Zijn werk is in vooraanstaande museumcollecties opgenomen, zoals: MoMa, Victoria & Albert, Les
Arts Decoratifs, San Francisco Museum of Modern Art, Die Neue Sammlung, Stedelijk Museum en Het
Rijksmuseum. En in privécollecties van Brad Pitt, John McEnroe, Kanye West, en Adam Lindemann.
Ook werkt hij voor exclusieve merken, zoals Louis Vuitton, Swarovski, Dior, Dom Ruinart and Berluti.
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Bij dit persbericht hoort een foto die rechtenvrij te gebruiken is. Voor meer informatie over dit
persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, Arnoud Reijnen, 06-18303132.
Meer informatie over de provincie Noord-Brabant vindt u op www.brabant.nl/pers
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