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EMBRACING EXCHANGE FESTIVAL 

In 2018 vond de presentatie van EMBRACING 
EXCHANGE plaats in het zogenaamde ‘Eiffelgebouw’, 
gelegen aan de Boschstraat in het post-industriële 
‘Sphinxkwartier’ van Maasttricht. Dit gebied is 
momenteel in ontwikkeling. Het ‘Eiffelgebouw’ is een 
recent gerenoveerd, iconisch fabriekscomplex van 
sanitairfabrikant Koninklijke Sphinx in Maastricht. 
Het bouwwerk heeft een authentieke uitstraling en 
tegelijkertijd staat het symbool voor een nieuwe 
stedelijkheid. De gebiedsontwikkeling eromheen 
is in volle gang. In het gebied zijn veel creatieve 
ondernemers, showrooms en cafés gevestigd die een 
hedendaagse doelgroep aanspreken. 

Vanuit EMBRACING EXCHANGE is de samenwerking 
gezocht met de culturele instanties in het 
Sphinxkwratier, zoals Muziekgieterij, Bureau Europa 
en Forza Fashion House. Doel is om de komende 
jaren een blijvend, eigen 10-daags festival te 
organiseren.



EMBRACING EXCHANGE EXPOSITIE 

De expositie bestond uit meerdere deelpresentaties.  
MATERIAL DESIGNERS toonde ontwerpers uit 
Eindhoven en Limburg, die in hun ontwerpen in 
het bijzonder aandacht hebben voor materiaal, 
materiaaleigenschappen en –bewerkingen. 
GENERATION KÖLN toonde ontwerpers uit Keulen, 
die een typisch Keulse (ontwerpers-) mentaliteit 
vertegenwoordigen. SOUTHERN TREASURES toonde 
alumni van de Maastricht Academy of Fine Arts and 
Design, die zich verenigd hebben in een collectief.
SPACE INVADERS liet actuele projecten van 
ontwerpers op het gebied van architectuur en 
interieurarchitectuur zien. IMAGES IMAGINED liet 
grafische werken zien. En tenslotte JWLS JWLS 
toonde bewezen sieradenontwerpers, die samen een 
groepstentoonstelling bijeen brachten. 

De curatoren van de 60 ontwerpers waren Maurer 
United Architects, Sabine Voggenreiter, Chequita 
Nahar en  Leonne Cuppen.

EMBRACING EXCHANGE PROGRAMMA 

In samenwerking met de partners Bureau Europa, 
Maastricht Academy of Fine Arts and Design, 
Arcus College, Maastricht Design Award en de 
Cultuurmakelaar Maastricht is een rijk programma 
samengesteld. 

Op zaterdag 2 juni vond de druk bezochte feestelijke 
opening van EMBRACING EXCHANGE door 
wethouder Bert Jongen plaats. 

In het kader van ‘De dag van de architectuur’ werden 
de toekomstige ontwikkelingen in het Sphinxkwartier 
rond de Muziekgieterij toegelicht. Maastricht 
Design Award-winner Paul Koenen presenteerde 
de ingebruikname van het permanent stadsmeubel 
‘Het geheugen van Maastricht’, dat hij voor het 
Sphinxkwartier ontworpen heeft. 



Op dondag 7 juni 2018 vond binnen het kader van 
het curriculum van het Arcus College een studenten 
workshop ‘Embracing Exchange Academy’ plaats. 

Aansluitend vond een expert meeting plaats, waarin 
‘De Onderstroom van het Onderwijs’ besproken 
werd. Moderator Sonja Troisfontaine debatteerde met 
professionals uit het lager, MBO en HBO onderwijs 
over de studenten doorstroom in het design- en 
kunstenonderwijs.

Daarna presenteerde Wilma de Kluizenaar, 
Cultuurmakelaar van Maastricht, een serie best cases 
van het programma ‘Innovatieagenda Cultuur’. 

Tot slot van de dag organiseerde Bureau Europa 
het debat ‘Maakstad Maastricht: Feit of Fictie’. 
Ontwerpers en beleidsmakers ginge samen in 
gesprek over de lokale maakindustrie.  

Op 8 juni organiseerde Bureau Europa een tweetal 
excursies. In de ochtend naar meubelproducent 
‘Artifort’, samen met ontwerper René Holten, die in 
de loop der jaren verschillende meubels voor ‘Artifort’ 
ontworpen heeft.

In de middag vond een excursie naar ‘Mosa’ plaats 
onder leiding van ‘Mosa’ hoofdontwerper José Maase. 
Beide ontwerpers maakten ook deel uit van de 
expositie in het Eiffelgebouw.



IMPACT

Buiten de openingsmanifestatie werd de  
tentoonstelling door 1500 bezoekers bezocht. 
De bezoekers bestonden uit zowel professionals, 
beleidsmakers, designers, studenten en journalisten 
uit de sector creatieve industrie. Maar veruit de 
meeste bezoekers waren geïnteresseerde bewoners 
van Maastricht.  

Het event kreeg aandacht van ‘L1’.  In het 
talkprogramma ‘Avondgasten’ vertelde mede-
initiatiefnemer architect Marc Maurer over het project 
EMBRACING EXCHANGE. De krant ‘De Limburger’ 
weidde de voorpagina en een volledig cultuurkatern 
aan de expositie. Glossy magazine ‘Chapeau’ schreef 
over het event, en plaatste ook een blogbericht erover 
op de eigen website. Onder de domeinnaam 
http://embracing.exchange is een eigen website 
ingericht. 

De bezoekers maakten allen een verraste indruk. De 
combinatie ‘industrieel complex’ en ‘top-design’ was 
goed gekozen. De enorme hoeveelheid designers en 
de rustige en afgewogen presentatie ervan sprak aan.
De presentaties, debatten, workshops en excursies 
leverden veel gesprekstof op.

Al met al is EMBRACING EXCHANGE in al zijn 
onderdelen ‘Expositie’, ‘Programma’ en ‘Academy’ 
zeer goed ontvangen en is er een solide basis gelegd 
voor een volwaardig EMBRACING EXCHANGE 
FESTIVAL in 2019 en 2020.    
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Ook Limburg is een design-hotspot
MAASTRICHTEen traktatie voor 

het oog. De 
expositie Embracing 
Exchange in het 
Eiffelgebouw in 
Maastricht toont 
bezoekers dat niet 
alleen Italiaans of 
Scandinavisch 
design maar ook 
Limburgse 
vormgeving 
uitmuntend kan zijn.

E
MAASTRICHT
DOOR RONALD COLÉE

E en glazen schommel-
stoel, een fragiel sieraad
in de vorm van een boter-
bloem, een wand- of
vloertegel die met het

daglicht van kleur verandert, een
maquette die pleit om de leegstand 
in het centrum van Heerlen tegen te
gaan met de aanleg van een stads-
wijngaard, regenponcho’s die dus-
danig gemaakt zijn dat er geen rest-
afval overblijft en fictief zilveren be-
stek waarin een thermometer,
zandloper, afwasborstel en kompas
verwerkt zijn.
Wie de tentoonstelling Embracing 
Exchange op de eerste verdieping 
van het Eiffelgebouw in Maastricht
bezoekt, kijkt zijn ogen uit. Tweeën-

zestig designers uit de regio Eind-
hoven, Keulen, Maastricht tonen er
hun geselecteerde werken die één 
ding duidelijk maken: Italië en Zwe-
den hebben niet langer het alleen-
recht op topdesign. En op kleinere 
schaal geldt dat evenzeer voor Lim-
burg. Daar waar Eindhoven en Keu-
len inmiddels al bewezen hotspots 
zijn, timmert ook deze provincie
hard aan de weg er een te worden.
Anderhalf jaar geleden vatte Marc 
Maurer van Maurer United Archi-
tects het plan op om onder de noe-
mer Embracing Exchange de ‘uit-
wisseling van ontwerpers’ te omar-
men’. Drie jaar lang vinden er gratis
toegankelijke tentoonstellingen 
plaats in Eindhoven, Keulen en 
Maastricht. „We zitten nu net over 
de helft. En waar Eindhoven en Keu-

en 

len met de Dutch Design Week en
Die Internationale Möbelmesse al 
een tiendaagse in huis hadden, heeft
Maastricht die nu ook. Vandaar dat
we met deze expositie nu van het
Design Day-weekend in de SAM De-
corfabriek uitgeweken zijn naar het
oudste industrieterrein van het
land, de voormalige Sphinxfabriek 
in Maastricht. Om zo ook bezoekers
uit deze regio de kans te geven tien
dagen lang met topdesign uit eigen 
omgeving in aanraking te komen.”
Om een bepaalde kwaliteit te garan-
deren zijn de deelnemers geselec-
teerd door vier curatoren van naam
en faam: Sabine Voggenreiter (Pas-
sagen designbeurs Keulen), Che-
quita Nahar (Maastricht Academy
of Fine Arts and Design), Leonne 
Cuppen (voorheen Design Acade-

my Eindhoven) en Marc en Nico-
le Maurer. „Zichzelf designers 
noemende ontwerpers zul je hier
dan ook niet aantreffen.”
En dus is het een traktatie voor 
het oog om langs ontwerpen van
bekende designers als Ted No-
ten, Dirk Ploos van Amstel en 
Maurice Mentjens te lopen maar
ook langs creaties van de bij het 
grote publiek iets minder beken-
de designers als Anne Büscher,
Tim Kerp en Iris Claessens.

Embracing Exchange is tot en met zon-
dag gratis te bezichtigen op de eerste 
verdieping van het Eiffelgebouw aan de 
Boschstraat in Maastricht. Dagelijks van
12 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 11 
tot 19 uur. Voor meer informatie: http://
embracing.exchange

Een reuzencollier van Chequita Nahar en grafische ontwerpen van studenten van de Maastricht Academy of Fine Arts and Design.  FOTO'S LORAINE BODEWES
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