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Roosegaarde’s Smog Free Project geopend in Polen
- Krakow kan vanaf nu frisse lucht inademen
Het Smog Free Project, van Nederlandse kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde,
is in Krakau, Polen geopend. Het Smog Free Project geeft inzicht in een smogvrije
toekomst en dient als inspiratiebron voor burgers, overheid, NGO’s, pro-fiets
bedrijven en de clean-tech industrie bij het zoeken naar oplossingen om samen de
steden smog vrij te maken. De tentoonstelling, bestaande uit de Smog Free Tower en
de Smog Free Ring, is geopend in Park Jordana. Het project is mede mogelijk
gemaakt door de steun van ING Bank Śląski S.A., die zich sterk maakt voor
initiatieven die de noodzaak van schone lucht onderschrijven.
Daan Roosegaarde heeft samen met Elżbieta Koterba – Vicepresident voor ruimtelijke
ontwikkeling van de stad Krakow, Ron J.P.M. van Dartel – Ambassadeur van het Koninkrijk
der Nederlanden in Polen en Brunon Bartkiewicz – CEO van ING Bank Śląski S.A.,
hoofdpartner van het project, de toren officieel geopend.
De Smog Free Tower is werelds eerste smog stofzuiger. De zeven-meter hoge toren maakt
gebruik van positieve ionisatie technologie om smogvrije openbare ruimtes te creëren, en
zorgt ervoor dat mensen gratis schone lucht kunnen inademen en ervaren. Tegelijkertijd
dient het als inspiratie voor steden en burgers om samen te werken aan een smog vrije stad
en toekomst. De Smog Free Tower is uitgerust met milieuvriendelijke technologie, maakt
30.000m3 lucht per uur schoon en gebruikt evenveel elektriciteit als een waterkoker. De
effecten zijn geverifieerd door de Technische Universiteit Eindhoven.
De stad Krakau is uitgekozen voor het Smog Free Project als leider in het aanpakken van
het smogprobleem in Polen. Krakau is de eerste stad in Polen die vergaande maatregelen
treft in de strijd tegen smog. De stad dient dan ook als voorbeeld voor een schone toekomst.
Het Smog Free Project begon zijn internationale tour in China in 2016 waarna het succesvol
het land doorreisde. Het project is onderdeel van Roosegaarde’s grotere oeuvre
‘Landschappen van de Toekomst’, dat mensen, technologie en ruimte met elkaar verbindt
om de kwaliteit van het dagelijkse leven in stedelijke omgevingen te verbeteren.
Als tastbaar souvenir heeft Roosegaarde de Smog Free Ring ontworpen, gemaakt van
samengeperste smog deeltjes, verzameld door de Smog Free Tower. Door een Smog Free
Ring te delen, doneer je 1000m3 schone lucht aan de stad. Daan Roosegaarde: “Een
voorbeeld van ware schoonheid is voor mij schone lucht”. Een pop up tentoonsteling van het
Smog Free Project, met de Smog Free Ring, is te zien in het Museum of Contemporary Art
in Krakau (MOCAK). Daar is ook een symposium met Daan Roosegaarde en lokale
‘creatives’ georganiseerd waar het publiek kan meedenken over ideeën die ons naar smog
vrije steden zullen leiden.
Het project wordt gesteund door gemeente Krakau, de Nederlandse ambassade in Polen en
MOCAK (Museum of Contemporary Art in Krakow).
Adres Smog Free Tower: Jordan Park, Aleja 3 Maja 11, 30-062 Krakow
Openingstijden: 6:00 – 22:00, vanaf 16 februari.
Gratis toegang.
Adres Smog Free Pop Up: MOCAK, Ullica Lipowa 4, 30 – 702 Krakow
Openingstijden: dinsdag – zondag, 11:00 – 19:00, vanaf 16 februari.
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Daan Roosegaarde is een Nederlandse kunstenaar, innovator en maker van sociale
ontwerpen die de relatie tussen mens, technologie en ruimte onderzoeken. Hij studeerde af
van Het Berlage Instituut met een master in Architectuur. In 2007 richtte hij Studio
Roosegaarde op, waar hij samen met zijn team van designers en ingenieurs werkt aan een
betere toekomst. Samen creëren ze ‘Landschappen van de Toekomst’ en ontwikkelen ze
slimme, duurzame prototypes voor de steden van morgen. Roosegaarde is een Young
Global Leader van het World Economic Forum en is tot Kunstenaar van het jaar 2016
verkozen.
https://www.studioroosegaarde.net/
Over ING, hoofdpartner van het Smog Free Project Polen
ING Banks Slaski S.A. is de partner van het Smog Free Project in Polen. ING Bank Slaski
S.A. is betrokken bij het project als gevolg van het “Green Statement” in 2017; dit document
verstrekt steun aan projecten die vervuiling tegen proberen te gaan. ING Bank Śląski S.A.
heeft aan de hand van hun belofte zich in te zetten voor een actieprogramma m.b.t.
milieubescherming, besloten bij te dragen aan de organisatie van deze tentoonstelling.
In December 2017 maakte de bank zijn green statement bekent, dit leidde tot het steunen
van projecten die verontreiniging bestrijden. Op zijn beurt draagt de bank zijn steentje bij
door bijv. preferentiële leningen te verschaffen aan duurzame en ecologische woningen en
de omvang van hun vloot van elektronische auto’s te verbreden. De Smog Free Toren past
sluit dan ook goed aan bij deze groene acties van ING Bank Śląski S.A.
https://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/srodowisko-naturalne/politykasrodowiskowa

