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Tijdens 18de editie Dutch Design Week 
Duurzaamheid en circulair ontwerpen bij Yksi Expo 
 
Duurzaamheid en circulair ontwerpen; daarover gaan de projecten, presentaties en producten die te 
zien zijn bij Yksi Expo tijdens de Dutch Design Week van 19 tot en met 27 oktober. Met enkele thema-
exposities en een twintigtal presentaties van designers, MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen 
vormt Yksi Expo een onderdeel van de Embassy of Sustainable Design. Samen met ontwerpbureau 
VanBerlo is Leonne Cuppen (Yksi Connect) curator van deze ‘ambassade’.  
 
Met het thema ‘If not now, then when’ benadrukt DDW 2019 de urgentie van de gewenste transitie 
naar duurzaamheid en een meer circulaire economie. Hoe kunnen we samen zorgen voor impact, als 
bedrijfsleven, als ontwerpers, als consumenten? Die vraag staat centraal in de Embassy of Sustainable 
Design, die mooie voorbeelden en projecten laat zien, maar vooral ook partijen bij elkaar wil brengen. 
 
Als onderdeel van deze ambassade laat Yksi Expo zien hoe creatieve jonge ontwerpers en proactieve 
bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om de wereld een mooiere, betere, en duurzamere plek te 
maken. Zij tonen producten, projecten, concepten en experimenten die de weg wijzen naar een meer 
circulaire manier van leven.  
 
Deelnemers: de exposities Rethinking Plastic en Beyond Coffee (samengesteld door Yksi Connect), Iba 
Parkstad, Embracing Exchange, Koning Willem 1 college, Interface DesignLab, Meng Chan Yu, Shonali 
Shetty, Knitwit Stable, Daria Biryukova/Mineralz, Rose Groot, Ilse van Dungen, Steven Akoun, Next way 
of Living, Cecile van Eeden, Merel Slootheer, Iris Nijenhuis, VanTo, Zero Waste Zone& Tea stories 
 
Leonne Cuppen (Yksi Connect & Yksi Expo) was mede-initiatiefnemer van DDW, verzorgde een aantal 
jaren de inrichting van het Klokgebouw en was eerder ambassadeur van dit evenement. Momenteel zit 
zij in de raad van advies van DDW en is mede-curator van de Embassy of Sustainable Design. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Zie ook de websites www.yksiexpo.nl en www.worlddesignembassies.com. 
Voor meer informatie en/of voor beeldmateriaal kunt u terecht bij: 
Yksi Expo / ++31-(0)40-7805034  / ++31-(0)6-10573108- expo@yksi.nl - www.yksiexpo.nl 
 

 
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. 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. 


