Eindhoven, 19 juli 2019

Transforming the Future
Ontwerpers uit de provincie Noord-Holland
Handtassen gemaakt van de maag van een koe en trendy sneakers met een zool van gerecyclede
kauwgom. Twee voorbeelden van duurzame objecten die te zien zijn in de Dreefexpositie
‘Transforming the Future’ in het provinciehuis in Haarlem. Elf Noord-Hollandse ontwerpers
presenteren hier vanaf 20 september producten, projecten en concepten die bijdragen aan een
duurzame en circulaire economie.
Er zijn ontwerpen te zien van Billie van Katwijk, Sarmite Polakova, Basse Stittgen, Dirk van der Kooij,
Eibert Draisma, Bas Froon, Lena Winterink, Merel Slootheer, Urban Nature Culture, Teresa van
Dongen en Dave Fransen & Garezi Septara. Deze ontwerpers spelen een actieve rol in de overgang
naar een duurzame wereld. Met concepten, producten en diensten die niet alleen functioneel,
nuttig, esthetisch verantwoord en gebruikersgericht zijn, maar die ook een circulaire economie
stimuleren.
Duurzaam en circulair
‘Transforming the Future’ toont hoe de ontwerpers deze rol oppakken. Door minimaal gebruik te
maken van materialen en energie. En door producten te maken die langer meegaan. Of die de
uiteindelijke hoeveelheid afval reduceren, waar mogelijk tot nul. Bijvoorbeeld door afval weer als
grondstof te gebruiken voor nieuwe producten en daarmee de cirkel te sluiten.
Andere manier van denken
De provincie Noord-Holland heeft Yksi Connect gevraagd een expositie te maken over de transitie
naar een duurzamer wereld. Gedeputeerde Zita Pels (Circulaire economie): “Dit platform laat met
deze expositie zien dat het bereiken van een duurzame wereld niet noodzakelijkerwijs ten koste
hoeft te gaan van onze levensstandaard of de kwaliteit van leven. Een circulaire economie vereist op
de eerste plaats een andere manier van denken. En biedt nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen.”
In Paviljoen Welgelegen
De tentoonstelling staat in het provinciehuis: Paviljoen Welgelegen, Paviljoenslaan 3 in Haarlem. De
expositie is op werkdagen te bezichtigen van 20 september tot en met 6 januari. De deuren zijn open
van 9.00 – 17.00 uur, de toegang is gratis. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen bij de historische
tentoonstelling over het gebouw.

Dreefexposities
In de reeks ‘Dreefexposities’ wordt onder andere aandacht besteed aan werk van Noord-Hollandse
kunstenaars en de kunstcollectie van de provincie Noord-Holland. Bovendien is er jaarlijks een
expositie te zien in het kader van de serie ‘Provincie op bezoek’. In het provinciehuis is ook
doorlopend een presentatie te bezoeken over de geschiedenis van het gebouw.

Noot voor de redactie/niet bestemd voor publicatie
De expositie wordt op vrijdag 20 september om 17.00 geopend door gedeputeerde Zita Pels (Circulaire economie). Na de
opening geeft gastcurator Leonne Cuppen van Yksi Connect een korte toelichting op de expositie en de kunstenaars. U bent
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Meer informatie over de expositie en de ontwerpers vindt u in de bijlage met achtergrondinformatie. Heeft u vragen over
de expositie, dan kunt u terecht bij Leonne Cuppen, connect@yksi.nl, 0610573108. U kunt bij haar ook terecht voor
beeldmateriaal.
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot.
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. Daarnaast cureert, ontwerpt en realiseert Leonne
Cuppen tentoonstellingen die te zien zijn op andere plekken in de wereld, van Beijing tot Barcelona en van Moskou tot
Madrid.

