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Embassy of Rethinking Plastic bij Yksi Expo  
Anders omgaan met plastic, het moet en het kan  
 
Plastic is geen goedkoop afval, maar een waardevolle grondstof waar je een fiets of zelfs 
een auto van kunt maken of een comfortabel huis mee kunt bouwen. Op de verrassende 
en prikkelende tentoonstelling ‘Rethinking Plastic, Anders ontwerpen met ’s werelds 
meest verguisde materiaal’ bij Yksi Expo zijn deze en andere voorbeelden te zien. Niet 
alleen tijdens Dutch Design Week, maar ook in de maanden erna. 
 
De urgentie van plastic als milieuprobleem is duidelijk, maar tegelijkertijd is een wereld 
zonder plastic nauwelijks voor te stellen. Zie de toepassingen in de medische sfeer, op het 
gebied van elektriciteit, in auto’s en vliegtuigen en in huishoudelijke apparaten. We moeten 
dus anders gaan denken over plastic als materiaal en er anders mee omgaan. Ontwerpers 
kunnen daarbij helpen. Met alternatieven van hernieuwbare materialen, of door zodanig te 
ontwerpen dat plastic producten langer mee gaan en beter te scheiden en dus beter te 
recyclen zijn. Ook kunnen ze manieren bedenken om plastic opnieuw te gebruiken. En ze 
kunnen plastic producten met (gevoels)waarde creëren, wat zorgt voor een andere beleving. 
 
Verrassende voorbeelden 
De tentoonstelling Rethinking Plastic laat tal van verrassende voorbeelden zien. Van prei-
afval voor het verpakken van veldsla tot souvenirs gemaakt van oude visnetten. Van een 
volledig plastic fiets tot een auto of zelfs huis van plastic afval. En wat te denken van vazen 
gemaakt van sigarettenfilters of van ambachtelijk bewerkt pvc-afval? Ook de rubber- en 
kunststofindustrie laat zien hoe ze een bijdrage levert aan een circulaire economie. 
 
Als Embassy of Rethinking Plastic is Yksi Expo tijdens Dutch Design Week geopend op de 
gebruikelijke openingstijden. De hoofdexpositie is ook daarna nog te zien en zal half februari 
2021 worden vernieuwd. 
Rethinking Plastic is tevens het startschot van een uitgebreid programma van twee jaar bij 
Yksi Expo met wisselende exposities, lezingen, workshops en filmavonden. Studenten van 
diverse ontwerpopleidingen gaan aan de slag met het thema plastic. Als eerste in de reeks 
waren dat studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch, afdeling Media Art & 
Performance. De verrassende resultaten van hun projecten zijn nu ook te zien bij Yksi Expo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rethinking Plastc is een samenwerking van Yksi Connect, Yksi Expo, Searious Business en 
Dutch Design Foundation en kwam tot stand met steun van Stichting Stokroos en Cultuur 
Eindhoven en ondersteuning van Stichting Stokroos, Cultuur Eindhoven, Oerlemans 
Packaging, Moonen Packaging en NRK. 
Als Embassy of Rethinking Plastic maakt Yksi Expo tijdens Dutch Design Week deel uit van de 
World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation. 
 
 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie of voor beeldmateriaal kunt u terecht bij: Leonne Cuppen - 040-7805033 - rethinkingplastic@yksi.nl - 
www.yksiexpo.nl  - www.rethinkingplastic.eu 
Torenallee 22-04, 5617 BD  Eindhoven (Strijp-S, ground floor Apparatenfabriek)  
 
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot. 
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. 
Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat. 

http://www.yksiexpo.nl/
http://www.rethinkingplastic.eu/

