
 
 

                                        
 

 
 
Eindhoven, 1 oktober 2018 

 

Tijdens 17de editie Dutch Design Week 
Duurzaamheid, circulair ontwerpen en social design bij Yksi Expo 
 
Duurzaamheid, circulair ontwerpen en social design, dat zijn de thema’s van de projecten, 
presentaties en producten die te zien zijn bij Yksi Expo tijdens de Dutch Design Week van 20 tot en 
met 28 oktober. Met een twintigtal designers en bedrijven en enkele exposities rond deze thema’s 
sluit Yksi Expo naadloos aan bij het DDW-motto van dit jaar:  ’ If not us, then who’. 
 
Ontwerpers bedenken oplossingen, creëren innovaties, zijn pioniers, maken dingen tastbaar en 
functioneel. Ze kijken op een unieke manier naar hun omgeving en de wereld en vragen zich telkens 
af: "Hoe kan het anders, beter?" Dat levert tal van authentieke en verrassende antwoorden op. ‘Het 
is aan ons om deze creatieve oplossingen te omarmen en te stimuleren. Samen bepalen we hoe de 
wereld eruit zal zien. Nu is het onze beurt. Zo niet, wiens beurt is het dan wel?’ zo spreekt 
organiserend directeur Martijn Paulen van de Dutch Design Week de bezoekers aan. 
Ook bij Yksi Expo, in het hart van dit evenement, kun je je verwonderen of verbazen over de 
concepten en ideeën die ontwerpers aandragen. Of jezelf nieuwe vragen stellen en inspiratie opdoen 
voor eigen antwoorden. Over actuele thema’s zoals duurzaamheid, circulair ontwerpen en social 
design.  
 
Deelnemers: Like Leather (samengesteld door Yksi Connect), Printpakt, Embracing Exchange, Loop a 
Life / Fryske trui, Murray, Interface, In de buurtfabriek, Stichting Zilver-werk, Lucie Luguen, Daria 
Biryukova/Mineralz, Heinen Delfts Blauw, Marten van Leeuwen, Lien Hereijgers, Fanny Griveau, Next 
way of Living, Sara Mellone, Atelier Boelhouwer, Paul Koenen, Pin-Jan Chen, SBK Kunstuitleen, Koffie 
Keuten & Design 
 
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.  
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Het is slechts een greep uit de veelzijdige projecten, presentaties en producten die bij Yksi te zien zijn tijdens DDW 2016. De volledige lijst is 
bijgevoegd als bijlage. Voor meer informatie over de expositie 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. 


