Persbericht, 9 januari 2018

EMBRACING EXCHANGE
In het kader van uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse ontwerpers en kunstenaars
Eindhovense designers te zien tijdens grote meubelbeurs IMM in Keulen
Vijf Eindhovense designers Daria Biryukova, Anastasia Eggers, Agne Kucerenkaite,
Woodjai Lee en Pao Hui Kao nemen deel aan de tentoonstelling Embracing Exchange in
Keulen tijdens de IMM meubelbeurs (15 t/m 21 januari). De expositie is onderdeel van een
programma om de culturele betrekkingen tussen Duitse en Nederlandse ontwerpers,
beleidsmakers en culturele instellingen te versterken. Leonne Cuppen van Yksi Connect,
ambassadeur van dit programma, heeft de selectie van Eindhovense designers verzorgd.
Hun werk is aansluitend te zien bij Yksi Expo van 22 januari t/m 18 maart.
De jaarlijkse IMM meubelbeurs in Keulen, een van de grootste in zijn soort in Europa,
heeft een nevenprogramma onder de naam 'Passagen Design Week', dat deels plaatsvindt in
het zogenaamde Belgische Viertel, de Belgische wijk. Als onderdeel van het programma
Embracing Exchange vinden daar twee tentoonstellingen plaats. Southern Treasures toont
werk van kunstenaars en ontwerpers afkomstig van de academie Mafad in Maastricht.
Material designers laten werk van Nederlandse ontwerpers zien die zich sterk richten op
materialen.
Embracing Exchange is een initiatief van DDX (Maastricht) en Passagen (Keulen), mede
mogelijk gemaakt door de partners Stadt Köln, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg,
Maastricht Academy for Fine Arts and Design, Zuyd University of Applied Sciences en Yksi
Connect Eindhoven.

MATERIAL DESIGNERS
Onder de noemer MATERIAL DESIGNERS wordt een selectie van Nederlandse designers
getoond die in hun ontwerpen een focus op materialen hebben (Curator Maurer United
Architects en Yksi Connect Eindhoven). De deelnemende ontwerpers zijn:
Grivec Bros, René Holten, Paul Koenen, José Maase & Mireille Meijs, Dirk Ploos van Amstel,
Tanja Schell, Christoph Seyferth, Fabian von Spreckelsen, Daria Biryukova, Anastasia Eggers,
Agne Kucerenkaite, Woodjai Lee and Pao Hui Kao.

SOUTHERN TREASURES
Onder de noemer SOUTHERN TREASURES wordt een selectie van (alumni) kunstenaars en
ontwerpers van de Maastricht Academy of Fine Arts and Design, Zuyd University of Applied
Sciences getoond (Curator MAFAD Design Team). De deelnemende ontwerpers zijn:
Jessica den Hartog, Marleen Boot, Meggie Borgers, Iris Claessens, Cas Driessen, Ghislaine
Ortmans, Djillie Roes, Anna Davies, Henrike Altes, Miriam Harig and Alice Schiavone.

PROGRAMMA
Galerie ’Ampersand’, in het Belgische Viertel, Venloer Str. 24 Keulen
Tijdens de expositie zijn dagelijks ontwerpers aanwezig om bezoekers rond te leiden.
Openingstijden:
15.01 - 2.01.2018
12.00 uur - 20.00 uur
21.01.2018
12.00 uur - 18.00 uur
Op dinsdag 16 januari 2018 organiseert EMBRACING EXCHANGE een openingsprogramma
vanaf 18:00 uur met een ‘blind match performance’ en borrel.

Over de curatoren
DDX uit Maastricht is een initiatief van Maurer United Architects. opgezet om Nederlandse
bedrijven te verbinden met de creatieve industrie om samen over de landsgrenzen te
werken, met focus op België en Duitsland. (www.maurerunited.com)
Yksi Connect uit Eindhoven verbindt ontwerpers met de industrie, initieert kruisbestuiving
en smeedt samenwerkingsverbanden. Daarnaast cureert, ontwerpt en realiseert Yksi
Connect tentoonstellingen in binnen- en buitenland. (www.yksiconnect.nl)
De Academie voor Schone Kunsten en Design Maastricht (MAFAD) stimuleert autonome
attitudes, interdisciplinaire netwerken, debatten en heterogene samenwerkingen. De
academie hanteert een didactisch model dat staat voor gezamenlijke en gelijke
kennisuitwisseling, waarbij de expertise vanuit elke richting kan komen: van student en
docent, intern en extern. (www.mafad.nl)

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de expositie en/of voor beeldmateriaal kunt u
terecht bij: Yksi Connect / ++31-(0)40-7805034 / ++31-(0)6-10573108- connect@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.

