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Sinds 20 februari staat onze
e krachtig
ge groene trekker voor
v
de hooofdingang
g van hett
Solomon R. Guggenheim Museum
M
a an Fifth Avenue
A
in
n New Yoork gepark
keerd. De
e
harmoniscch geboge
en spatbo
orden van
n deze hig
gh-tech trrekker doeen denken
n aan de
e
rondingen
n van het door
d
Frank
k Lloyd Wriight ontworpen gebouw. In verbband met de COVID
D
19 pandemie is het museum momentee
el gesloten
n, maar de inhoud vaan de tento
oonstelling
Countryside, The Fu
uture is te zien op he
et internet op
o Guggen
nheim.org/ccountryside.
De door het Gugenheim georganise
g
eerde tentoonstelling
g, in sam
menwerking
g met de
e
dse archite
ect Remco Koolhaas en Samir Bantal, is in alle opziichten uitzonderlijk.
Nederland
De tentoo
onstelling wordt
w
op een
e
indrukkwekkende
e wijze aan de bezooekers geë
ëxposeerd
door een groot object direct bij de ing
gang van het
h New Yorkse
Y
muuseum: Ee
en 15-tonss
hightech ttrekker van
n het merk
k DEUTZ-F
FAHR staa
at direct na
aast een m
module waa
arin 45 kilo
o
tomaten p
per week worden ge
eproducee
erd gedure
ende de expositie peeriode. LE
ED-lampen
zorgen vo
oor optima
ale lichtom
mstandighe
eden voorr de groei van plannten en la
aten deze
e
module rroze gloeien. Deze
e indrukwe
ekkende en bijna bedreigennde installaties zijn
boodscha
appen van het platte
eland. Dire ct aan de overkant ligt het Ceentral Park
k dat zeerr
zorgvuldig
g is aangellegd en ee
en natuurlij k landscha
ap naboots
st.
Een tracto
or op Fifth
h Avenue lijkt voor d e kijker misschien absurd,
a
maaar dit is precies
p
hett
effect datt Rem Koo
olhaas wil bereiken: stadsbew
woners aan
nzetten tott nadenken over de
e
resterende, niet-stedelijke 98 procent vvan het aarrdoppervla
ak. De enoorme DEUT
TZ-FAHR-tractor die
e voor het museum geparkeerd
g
d staat, is een
e echte blikvanger
b
r. Hij is erg blij om de
e
tentoonste
elling aan te kondige
en met de
e de brutalle en zeldz
zame aanw
wezigheid vvan een
tractor in de strate
en van Ne
ew York, zei Koolhaas. De architect,
a
aauteur, vis
sionair en
eur is een echte
e
zijwa
aartse denkker.
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Na meer dan 40 jaar werken aan stadsplanning wijdt hij zich nu aan het leven op het
platteland, terwijl de rest van de wereld nadenkt over de toekomst van de steden. "Dit is
de focus voor radicale verandering," zegt Koolhaas. Een omvangrijk project dat zeker
vragen oproept (wat de curatoren zeker bedoeld hebben) en het resultaat is van een
nauwe samenwerking met verschillende universiteiten (Harvard, PEking, Wageningen,
Nairobi). Een project dat erin geslaagd is een gigantische DEUTZ-FAHR "WARRIOR" te
plaatsen voor de ingang van het Guggenheim Museum aan de Upper East Side van
Manhattan, waar het al een populaire achtergrond voor foto's en selfies is geworden.
Koolhaas denkt groots als het gaat om landbouw, machines, energie en
gegevensverwerking: de nieuwe tentoonstelling van de Nederlandse architect en
theoreticus toont de landbouw voorbij de mythe en de nostalgie. DEUTZ-FAHR maakt al
vele jaren de weg vrij voor de toekomst met zijn technische ontwikkeling en houdt zich
bezig met vragen over de vooruitgang en de behoeften van de landbouw in de loop van de
tijd. Wij zijn verheugd om deel uit te maken van dit letterlijke “grote” onderwerp en bij te
dragen aan een nieuw soort landbouw en industriële vooruitgang.
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Over DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR is een toonaangevend Duits merk dat met zijn evoluerende serie tractoren op
landbouwgebied de voorhoede van de hightech vormt. De productie ervan geeft een krachtig beeld van wat
de nieuwe landbouw zal worden. Tegen de achtergrond van het luxueuze designdenken is onze productie
sterk afhankelijk van interne samenwerking. DEUTZ-FAHR betekent tractoren en maaidorsers van bewezen
kwaliteit en prestaties. Het hart van DEUTZ-FAHR ligt in Lauingen, Duitsland, waar, in de modernste
productiefaciliteit van Europa, de high-performance tractoren van 140 tot 340 pk worden vervaardigd om aan
de behoeften van landbouwers over de hele wereld te voldoen.
www.deutz-fahr.com

Over SDF
SDF, met hoofdkwartier in het Italiaanse Treviglio (Bergamo), is één van 's werelds toonaangevende
constructeurs van tractoren, oogstmachines en dieselmotoren. De eigen producten worden gedistribueerd
onder de merken SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, en Grégoire. Het vermogen van
het tractorgamma ligt tussen de 25 en 336 pk, dat van de oogstmachines is maximaal 395 pk.
SDF beschikt wereldwijd over 8 productielocaties, 12 commerciële vestigingen, 2 joint-ventures, 155
importeurs en meer dan 3.100 erkende dealers, die samen werk bieden aan meer dan 3.800
werknemers. In 2019 behaalde het bedrijf een omzet van 1.268 miljard euro, met een EBITDA van 8,7%.
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