Persbericht
Eindhoven, 8 februari 2018

Expositie Pour: Redesign the existing
Yksi Connect laat in de roulerende expositie ‘Made in Brainport Eindhoven’ werk zien van
jonge ontwerpers uit Brainport Eindhoven. Julie van den Boorn toont een selectie van haar
collectie Pōur van16 februari 2018 tot en met 21 mei 2018 bij Brainport Development op
de Emmasingel 11 in Eindhoven.
Pōur:
Ontwerper Julie van den Boorn is afgestudeerd in 2016 aan de Designacademy Eindhoven.
Kort daarna startte ze haar label Pōur, een Nederlands merk dat circulair design creëert met
herwonnen grondstoffen. Gemaakt met eer in Nederland, door mensen met een bijzondere
plek op de arbeidsmarkt.
Pōur refutes the concept of waste:
We leven in een lineair economisch systeem waarin we afval creëren.
Er is een wereldwijd tekort aan grondstoffen door de manier waarop we produceren en
consumeren. We moeten die lineaire dynamiek veranderen in een circulaire actie.
Een innovatief product is een product dat ook is gemaakt voor een toekomstige toepassing.
Making transition visible:
Pōur wil mensen inspireren om hernieuwbare materialen een onderdeel van hun leven te
laten worden. Pōur maakt een transitie zichtbaar van TAKE – MAKE – WASTE naar urban
mining.
Materialen:
De materialen van Pōur hebben al een leven meegemaakt. Werkkleding, ooit gebruikt om
bruggen te bouwen en straten aan te leggen, vindt een nieuwe toepassing. De materialen
dragen hun geschiedenis mee in hun nieuw design. Daarom is ieder Pōur product uniek.

Mede mogelijk gemaakt door: Yksi Expo, Yksi Connect en Brainport Development.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de expositie en/of voor beeldmateriaal
kunt u terecht bij:
Yksi Expo / 040-7805034 - expo@yksi.nl - www.yksi.nl
Brainport Development N.V. / 040-7512424 - communicatie@brainportdevelopment.nl - www.brainportdevelopment.nl
Pōur / 0613315215 /Info@julievdboorn.com

Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat.
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot.
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen.

Press release
Eindhoven, 8 February 2018

Exhibition Pour: Redesign the existing
Yksi Connect is participating in the rotating exhibition 'Made in Brainport Eindhoven',
featuring work by young designers from Brainport Eindhoven. Julie van den Boorn will
exhibit a selection of her label Pōur from February 16 to Mai 21 2018 in the Brainport
Development office at Emmasingel 11 in Eindhoven.
Pōur:
Julie van den Boorn graduated in2016 from the Designacademy Eindhoven. She started her
own label Pōur, a design and product development brand that RE-harvest raw materials to
create new circular products and applications. Pōur challenges the concept of waste.
Pōur weerlegt het concept van afval:
We live in a linear economic system where we create waste.
There is a shortage on raw materials globally through the way we produce and consume.
We need to change that linear dynamic into a circular action.
By sculpting responsible products, design in a different way and make in a different way.
Transitie zichtbaar maken:
A innovating product is a product that is also made for a future application.
Pōur inspires people to embrace re-used and raw materials in their lives.
Made with honor in our local social workshop in The Netherlands. Pōur products make a
transition visible from Take – make – waste to Urban mining.
Materials:
Pōur materials have lived a whole life. Workwear used to construct roads and build bridges,
now finds a new life use in our products. The materials carry their experience into our new
designs. Therefore, every Pōur product is unique.

Sponsored by: Yksi Expo - Yksi Connect and Brainport Development.

Note for the editor (not for publication): For more information about the exhibition and / or marketing material, please
contact:
Yksi Expo / +31 (0)40-7805034 - expo@yksi.nl - www.yksi.nl
Brainport Development plc. / +31 (0)40-7512424 - communicatie@brainportdevelopment.nlwww.brainportdevelopment.nl
Pōur / 0613315215 /Info@julievdboorn.com

Yksi Expo organizes exhibitions to mainly highlight the work of Dutch designers.
Yksi Connect connects designers with the industry, provides inspiration, gives directions and resolves issues. It
draws its strength from collaborations and cross-fertilizations.

