Deelnemers Yksi Expo tijdens DDW 2018
Duurzaam en circulair ontwerp, recycling en upcycling
Like Leather – alternatieven voor leer
Vissenhuid, koeienmaag of koffiedik. Ontwerpers bedenken allerlei duurzame alternatieven voor
leer. Of ontwikkelen manieren en methoden om leer een langere levensduur te geven of te recyclen.
ForzGlaze - Studio Mixtura en Renewi Mineralz
Renewi Mineralz verwerkt assen die overblijven na afvalverbranding tot het materiaal Forz. Studio
Mixtura ontwikkelde een manier om dit te gebruiken als basis voor glazuur. ForzGlaze kan op
verschillende materialen worden toegepast, heeft uitstekende water- en chemische bestendigheid
en voldoet aan alle milieucriteria.
Mijnsteen - Paul Koenen
Paul Koenen, beeldend kunstenaar en fotograaf, gebruikt afval van mijnen, gebouwen en bruggen als
materiaal voor banken in de publieke ruimte. Om zo herinneringen vast te leggen. Een code geeft
een koppeling naar een database met verloren erfgoed.
Insectology: Food for Buzz - Matilde Boelhouwer
'Insectology: Food for Buzz' is een project waarin Boelhouwer een serie “bloemen” ontworpen vanuit
het perspectief van het insect. Deze bloemen zorgen voor een herintroductie van de 5 belangrijkste
bestuivers (de bij, hommel, zweefvlieg, dag- en nachtvlinders) in de stedelijke omgeving en zorgen
voor een populatieversterking en -groei.

Next Way of Living
Next Way of Living biedt Nederlandse producten op basis van recycling, upcycling of circulair
ontwerpen. Een op maat gemaakt pak van gerecyclede stoffen, sneakers gemaakt van
ananasbladeren en de gumshoe met een zool van gerecyclede kauwgom.
C-Hub Taiwan
C-Hub is een creatief platform in Tainan, Taiwan. Het verbindt ontwerpers met fabrikanten. Een
nieuwe benadering van circulair ontwerpen wordt voorgesteld op basis van materiaal-innovatie
vanuit het perspectief van industrieel ontwerp, ruimtelijk ontwerp en architectonisch ontwerp.
More Circular - Marten van Leeuwen
Onder de naam More Circular maakt Marten van Leeuwen producten van gerecycled gipsafval van
stukadoors, zoals de hanglamp Archy. Hij wil hergebruik van dit materiaal naar een hoger plan tillen,
samen met andere ontwerpers.
Sieraden – Studio Lien Herijgers
Uniek, handgemaakt, duurzaam. De Belgische sieradenontwerper Lien Hereijgers maakt gebruik van
een mix van transparante hars, vermalen natuursteen en fijn zand. Ze mengt deze ingrediënten in
een composiet met als resultaat een prachtige, exotische marmeren uitstraling.
Fryske trui - Loop a Life / It Erfskip
De Fryske trui, gemaakt van oude wollen truien en lokaal vlas, weerspiegelt de Friese cultuur en
traditie. Dit product stimuleert ook de biodiversiteit door de verbouw van vlas als wisselgewas en
draagt bij aan de lokale werkgelegenheid.

Fanny Griveau
Fanny Griveau presenteert een sfeerlicht en een organische structuur die met schaduwen speelt,
beide op hun eigen manier duurzaam en lokaal geproduceerd. Plus een groente- en fruitkalender,
prachtig geïllustreerd met waterverf.
Visual Code - Interface
Interface is 's werelds grootste maker van tapijttegels, met een focus op mensgericht design en
duurzaamheid. Het bedrijf toont de nieuwe tapijtcollectie Visual Code met tien verschillende
patronen geïnspireerd op de symbiotische relatie van hi-tech en hi-touch.
Fauteuil - Murray
Fauteuil voor binnen- en buitengebruik, gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Juist daardoor
ontstaan allerlei kleurenschakeringen, die elke stoel uniek maken.
Space for design - Sara Mellone
Geef design meer ruimte in de industrie en zie wat daar uit voort komt. De samenwerking tussen
Sara Mellone en aluminiumbedrijf Hydro leidde tot interessante producten. Volledig te recyclen
en/of gemaakt van gerecycled aluminium.

Social design
Meubels – Uit de Buurtfabriek
Uit de Buurtfabriek is een werkplaats waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ontwerpers en
makers samenwerken om mooie maatwerkmeubels te maken voor bedrijven, maatschappelijke
organisaties en particulieren in Eindhoven.
Ratjetoe-kweektafel – Zilver-werk
De stichting Zilver-Werk realiseert kunst- en cultuurprojecten voor ouderen en doet
onderzoeksprojecten over de veranderende behoeften van deze groeiende leeftijdsgroep. De
uitkomst van een recent voedselproject was een ratjetoe-kweektafel voor senioren.

En verder
Print Pakt
De Best Verzorgde Boeken 2017 en nog veel meer fantastisch drukwerk. De grafische industrie van
Nederland laat zich van zijn beste kant zien op deze presentatie die is vormgegeven door de bekende
tekenaar Joost Swarte. Met deskundige toelichting.
Embracing Exchange
Een 25-tal geselecteerde ontwerpers uit de regio's Keulen, Eindhoven en Maastricht tonen sterk
conceptuele ontwerpen die ambacht, design en kunst verenigen. Vanuit hedendaags
juwelenontwerp worden paralellen getrokken met architectuur, urban-, product-, media- en modedesign.
Ctenophora - Lucie Le Guen
Geïnspireerd door zogenaamde bioluminescente ribkwallen (Ctenophora) ontwikkelde Lucie Le Guen
lampen waarbij de elektrische leidingen in het glas zijn verwerkt als decoratief element. Zo ontstaat
een spannende relatie tussen ambacht en technologie.
Kunstbibliotheek, verhuur en galerij - SBK
De collectie van SBK omvat meer dan veertigduizend kunstwerken, van kunstenaars die hun sporen
al hebben verdiend tot jong aanstormend talent. Met een grote online kunstbibliotheek en een
aantrekkelijk leen- en spaarsysteem voor eventuele aankoop.
Koffie & design - Koffie Keuten
Proef en ruik de allerlekkerste koffie na het bekijken van de exposities. En zoek nog een leuk cadeau
uit in de design giftshop.

