




Het project EMBRACING EXCHANGE wil 
Nederlandse en Duitse ontwerpers, makers 
en culturele instellingen met elkaar 
verbinden. Het meerjarenprogramma is 
een initiatief van ‘Dutch Design Exchange’ 
(DDX) uit Maastricht en ‘Passagen Interior 
Design Week’ uit Keulen. 

Financieel ondersteund door Stadt Köln, 
Gemeente Maastricht en de Provincie 
Limburg, richt EMBRACING EXCHANGE 
zich op de design hotspots Eindhoven 
(Dutch Design Week), Keulen (Passagen 
Interior Design Week) en Maastricht 
(Embracing Exchange Week), waar elk jaar 
een reizende, groeiende expositie van 
geselecteerde ontwerpers getoond wordt. 



EMBRACING EXCHANGE is in januari 
2017 gestart. Tijdens de ‘Passagen Interior 
Design Week’ in Keulen presenteerde DDX 
in nauwe samewerking met de ‘Maastricht 
Academy of Fine Arts and Design’  
Limburgse ontwerpers onder de noemer  
‘Celebrating Differences’. 

In de aanloop naar deze presentatie 
heeft DDX in 2014 en 2015 al eerder 
Nederlandse ontwerpers gepresenteerd 
op de ‘Passagen Interior Design Week’. 
De hierin opgedane kennis en ervaring is 
meegenomen in het project EMBRACING 
EXCHANGE. 



EMBRACING EXCHANGE @ RUFFFACTORY 
COLOGNE 16 JAN - 22 JAN 2017



Feel free to visit us and explore our 
exhibition, workshops, lectures, 
discussions and much more.

16 January 2017 - 22 January 2017
Mo - Sa 12 - 20H
Th 12 - 22H  |  Su 12 -18H

Check our daily program online:
dutchdesignexchange.com/ee 

Rufffactory
Venloer Strasse 474
50825 Köln

Ritchie van Daal
Sen Doesborgh
Caro Bruijnaers

Ties van Dijk
Michiel Ubels 
Krista Smulders

Imke van Boekhold
Romy Voncken
Francoise Oostwegel

Maurice Mentjens 
Jeroen Wand
Maarten Baptist

Maurer United 
Boy Bastiaens
Riccardo Belli

Participants

Dutch Design Exchange (DDX) and 
PASSAGEN present EMBRACING 
EXCHANGE, a project that aims 
to 
enhance the relations between German 
and Dutch designers, makers and 
cultural institutes.

At this year's edition of Passagen, 
EMBRACING EXCHANGE presents a 
selection of alumni artists & designers of 
the 
Maastricht Academy of Fine Arts and 
Design (MAFAD). 

The exhibition is curated by Chequita 
Nahar and carries the title 
CELEBRATING DIFFERENCES.

Jos Maase
Rene Holten

PASSAGEN

Sinds begin jaren ‘90 organiseert Büro Sabine 
Voggenreiter in Keulen evenementen op het 
gebied van design. Gedurende de IMM organiseert 
zij als curator het designevenement ‘Passagen 
Interior Week Cologne’. De drempel is laag en het 
programma verassend, nieuw en aantrekkelijk 
voor zowel professionals als niet professionals. In 
galeries, winkels maar ook leegstaande panden 
worden expositieruimten aangeboden voor relatief 
lage prijzen om designtalenten een podium te 
bieden. Ondertussen is Passagen het grootste 
designevenement van Duitsland. 

In 2017 opende het festival voor de 28ste keer 
het internationale design seizoen. Het alternatieve 
beursevenement is gericht op actuele trends in 
design, met name interieurontwerp. 



De exposanten zijn internationale fabrikanten, 
meubelzaken, initiatieven, galeries, showrooms, 
netwerken, ontwerpbureaus, instituten en 
universiteiten. 

De verschillende activiteiten zijn verdeeld over een 
parcours in en rond het centrum van de stad. De 
organisatie looft jaarlijks de ‘Passagenprijs’uit voor 
de beste expositie. Samen met de Internationale 
Meubelbeurs (IMM), die tegelijkertijd in Keulen 
plaatsvindt, vormt Passagen elk jaar in januari weer 
een ongeëvenaard druk bezocht internationaal design 
evenement. Connector DDX heeft in voorgaande jaren 
als Nederlandse netwerkorganisatie aan verschillende 
edities van ‘Passagen’ deelgenomen.

INTERNATIONALE MÖBELMESSE

De IMM Cologne (internationale meubelbeurs) 
is een jaarlijks terugkerende  internationale, 
openbare interieur beurs in het Kölnmesse gebouw 
in Keulen, Duitsland. Naast de Salone del Mobile 
in Milaan, wordt de IMM Cologne beschouwd 
als een belangrijke markt voor aanverwante 
bedrijfstakken, dat wil zeggen meubelontwerpers, 
meubelbedrijven, meubelhandelaren, architecten en 
interieurontwerpers. 

De show telt ca. 1.500 exposanten en trekt meer dan 
100.000 bezoekers. De meubelbeurs in Keulen wordt 
georganiseerd door de Vereniging van de Duitse 
meubelindustrie en andere belanghebbenden en werd 
voor het eerst gehouden in 1949. 



EMBRACING EXCHANGE COLOGNE 2017

Op uitnodiging van Stadt Köln en Passagen 2017 
organiseerde DDX de presentatie ‘Embracing 
Exchange’. De Gemeente Maastricht committeerde 
zich aan dit initiatief. De ontwerpers vormden voor de 
presentatie een gelegenheidscollectief ‘Celebrating 
Differences’. 

Chequita Nahar van de Maastricht Academy of 
Fine Art and Design (MAFAD) werd betrokken als 
curator. De ontwerpers José Maase, René Holten, 
Maurice Mentjens, Jeroen Wand, Maarten Baptist, 
Boy Bastiaens, Riccardo Belli, Ritchie van Daal, Sen 
Doesburgh, Caro Bruijnaers, Imke van Boekhold, 
Romy Voncken, Françoise Oostwegel, Ties van Dijk, 
Michel Ubels, Valentin Moelmann en Krista Smulders 
exposeerden unieke producten. 

EHRENFELD

Vanuit de locatie ‘Rufffactory’ op de Venloer 
Strasse in de sub-culturele wijk Ehrenfeld trok de 
tentoonstelling 2000 bezoekers. De ‘Rufffactory’ 
is een oude fabriekshal waar in het verleden een 
Nederlandse Liftenbouwer zijn bedrijf gevestigd had. 

Tijdens de tiendaagse expositie zijn drie extra 
programmaonderdelen op locatie georganiseerd: 1. 
De openingsborrel, waar ‘Kölsch’ en ‘Gulpener’ bier 
geschonken werd, muzikaal onderlegd door beats 
van en met DJ Raenys Martis; 2. Een zogenaamde 
‘Interaktiver Catwalk’ geproduceerd door de Keulse 
modeontwerpster Anna Krus; en 3. Een debat onder 
leiding van Chequita Nahar en moderator Marc 
Maurer met onder andere de ontwerpers José Maase, 
René Holten, Maurice Mentjens en Boy Bastiaens. 



IMPACT

De tentoonstelling in Keulen telde 2000 bezoekers. 
Deze bestonden uit zowel professionals, designers, 
studenten, journalisten uit de sector creatieve 
industrie uit heel Duitsland en Nederland (ivm hun 
bezoek aan de IMM) als ook inwoners van groot 
Keulen. 

De delegatie cultuur en economie van de 
Gemeente Maastricht, beleidsmakers, docenten en 
coördinatoren van de Zuyd Hogeschool (Kunsten) 
en Design Day Maastricht (Hester Coolen) legden 
contacten met beleidsmakers van de stad Keulen, 
de Passagen organisatie, een delegatie van het 
Nederlands Consulaat in Düsseldorf etc. 

De designers uit Limburg wisselden onderling kennis 
uit, legden vanuit de locatie zelf individueel contacten 
met Duitse bezoekers van de expositie. 

Via de IMM en Passagen op andere locaties legden 
zij verdere contacten met Duitse, Nederlandse 
en andere bedrijven. Er werd een basis voor 
vervolgsamenwerking gelegd tussen Keulen en 
Maastricht en er werden nieuwe contacten gelegd 
voor samenwerking met Eindhoven. De expositie 
werd ook door een delegatie van de ‘Dutch Design 
Week’ (DDW) Eindhoven bezocht. 

In de communicatie naar buiten is er in diverse 
media zoals e-zines, websites, designplatforms en 
tijdschriften in Nederland en Duitsland aandacht 
geschonken aan ‘Celebrating Differences’. De 
georganiseerde uitwisseling is door alle betrokken 
partijen positief bevonden. Er is committment en 
draagvlak voor vervolgsamenwerking opgebouwd in 
relatief korte tijd. 











EMBRACING EXCHANGE @ DESIGNDAY 
MAASTRICHT 19 MAY - 21 MAY 2017





DESIGNDAY

Het ‘Designday Maastricht’ festival is de enige design 
beurs in het zuiden van Nederland voor (eu)regionale 
en (inter)nationale ontwerpers, die zelf produceren. 
Designday staat sinds 2005 voor onafhankelijk, 
toegankelijk design, waarin originaliteit, gezond 
verstand, ambachtelijkheid en duurzaamheid 
samengaan. 

‘Designday Maastricht’ vond in 2017 plaats in de  
‘SAM-decorfabriek’. DDX en partner Passagen namen 
voor het eerst deel aan ‘Designday Maastricht’. 

DDX vervulde een verbindende rol, met als doel 
het designpodium te voorzien van de internationaal 
bekende standhouder Passagen, en organiseerde 
onder de noemer ‘Embracing Exchange’ twee 
presentaties.

EMBRACING EXCHANGE MAASTRICHT 2017

De Keulse ontwerpers Agnes Morquet, Baudekolon, 
Ehrenfeld Apparel, Fenja Ludwig, Made By Niruk, 
NeuNoy, Pimp Your Life With Patterns, Schillo 
Keramik en DUA + Projekt presenteerden hun werk 
onder de naam ‘Colognemade’. Sabine Voggenreiter, 
directeur van Passagen nodigde zelf producerende 
ontwerpers uit voor deelname aan de beurs. Drie 
dagen lang verbleven zij allen in Maastricht. 

Daarnaast presenteerden de ontwerpers René Holten, 
Maurice Mentjens, Jeroen Wand, Maarten Baptist, 
Boy Bastiaens, Riccardo Belli en Ritchie van Daal zich 
wederom onder de naam ‘Celebrating Differences’.  
Ook ontwerpers en alumni van de MAFAD namen deel 
aan het event.



IMPACT

De presentaties werden door 1000 mensen bezocht. 
De ‘SAM-decorfabriek’ is een oude fabriekshal 
van Mosa aan de Meerssenerweg 215. Het is een 
uitgestrekt gebouw van 4500 vierkante meter dat 
wordt gebruikt voor een combinatie van ateliers en 
expositie-/ manifestatie-ruimte. De communicatie 
naar buiten is hoofdzakelijk door Designday 
Maastricht verzorgd. 

De bezoekers bestonden vooral uit inwoners van 
Maastricht, professionals, designers, studenten en 
journalisten uit de sector creatieve industrie uit de 
Euregio. Daarbij viel op dat diverse media zoals 
e-zines, websites, designplatforms, tijdschriften in de 
Euregio aandacht vestigen op de design uitwisseling 
tussen Maastricht en Keulen op ‘Designday 
Maastricht’. 

 

Tijdens de driedaagse expositie werd de 
georganiseerde uitwisseling tijdens het Designer’s 
Dinner als zeer positief ervaren. Het uitreiken van de 
made in Maastricht Award vormde een hoogtepunt. 
In de persoon van Ger Koopmans toonde de 
Provincie Limburg zich verrast over de kwaliteit 
van de deelnemende Keulse ontwerpers en trad 
toe als partner. Het opgebouwde committent voor 
vervolgsamenwerking is versterkt. 











EMBRACING EXCHANGE @ DUTCH DESIGN WEEK 
EINDHOVEN 21 OCT - 29 OCT 2017





DUTCH DESIGN WEEK

De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven is hèt 
grootschalige en internationale design evenement 
van Nederland. Sinds 2002 vindt elk jaar in oktober 
de negendaagse DDW plaats. Verspreid over zo’n 
honderd locaties door de hele stad worden onder 
andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten 
gehouden. 

Jaarlijks neemt de Maastricht Academy for Fine Art 
and Design (MAFAD) met afstudeerwerk hieraan 
deel. De afstudeerexpositie van Design Academy 
en prijsuitreikingen van de ‘Dutch Design Awards’ 
vormen hoogtepunten. DDX presenteerde onder 
de noemer ‘Embracing Exchange’ drie programma 
onderdelen waarvan twee tentoonstellingen op de 
populaire DDW-locatie ‘de Kazerne’. 

EMBRACING EXCHANGE EINDHOVEN 2017

Op de begane grond van de kazerne presenteerde 
DDX een reeks Limburgse ontwerpers: Grivec 
Bros., René Holten, Paul Koenen, José Maase en 
Mireille Meijs, Dirk Ploos van Amstel,Tanja Schell, 
Christoph Seyferth en Fabian von Spreckelsen. De 
expositie ‘Material Designers’ is gecureerd door 
Maurer United Architects. Op de verdieping zijn de 
ontwerpers Kasch Kasch, Klemens Grund, Meike 
Harde, Thomas Schnur en Tim Kerp gepreseteerd. 
De expositie, getiteld ‘Generation Köln’ is gecureerd 
door Sabine Voggenreiter. De Maastricht Academy 
of Fine Art and Design (MAFAD) presenteerde onder 
dezelfde noemer op een andere locatie in de stad, bij 
een knooppunt van Nederlandse designopleidingen 
de expositie ‘Southern Treasures’ met werk van 
afstudeertalenten Jessica den Hartog, Marleen 
Boot, Meggie Borgers, Iris Claessens, Das Driessen, 
Ghislaine Ortmans, Djillie Roes, Anna Davies, Henrike 
Altes en Miriam Harig.



BOOKLET

Er is een booklet van het project ‘Embracing 
Exchange’ gemaakt waarin de ontwerpers in tekst en 
beeld zijn gepresenteerd en een centrale boodschap 
uitgelegd is. Het gevolg is dat bezoekers, designers 
en overheidsorganisaties (regionaal, nationaal en 
internationaal) die de expositie bezochten een nieuwe 
beweging en nieuw bewustzijn zien ontstaan vanuit 
Zuid-Limburg. 

De impact hiervan is dat er van buiten de lokale 
context nieuwsgierigheid en belangstelling is 
opgewekt voor de regio als accelerator voor 
internationalisering. Er is een nieuw bewustzijn 
aangewakkerd bij de deelnemende Limburgse 
ontwerpers, instanties en bedrijven, waardoor een 
gerichter gezamenlijk profiel ontwikkeld kan worden 
vanuit de eigen en onderscheidende, regiospecifieke 
kwaliteit.



IMPACT

Vanuit de locatie ‘De Kazerne’ op de Paradijslaan 
2-8 in het centrum van Eindhoven is de expositie 
door 30.000 bezoekers bezocht. Het gebouw is een 
oude marechausseekazerne, waarin een restaurant, 
expositieruimten en de culturele organisatie ‘De 
Kazerne’ gevestigd zijn. Al jaren is de locatie een ‘hot 
spot’ en geschikte plek om af te spreken te midden 
van design in Eindhoven. 

De (internationale) bezoekers bestonden uit zowel 
professionals, designers, studenten, journalisten 
uit de sector creatieve industrie alsook inwoners 
van Eindhoven. ‘Embracing Exchange’ is door 
de internationaal bekende en toonaangevende 
Eindhovense design netwerkorganisatie ‘Yksi 
Connect’ opgemerkt. Dit netwerk heeft zich 
vervolgens aangesloten bij het ‘Embracing Exchange’ 
programma.

De ontwerpers uit Limburg wisselden onderling 
kennis uit en er is connectie tussen hen ontstaan. 
De ontwerpers hebben individueel waardevolle 
contacten gelegd met het bedrijfsleven in de vorm 
van opdrachtgevers, investeerders, producenten, 
agenten en sommige zelf producerende ontwerpers 
hebben ook producten verkocht. Het gezamenlijk 
optrekken met DDX en de Nederlandse ontwerpers 
werd door de organisatie van Passagen en de Duitse 
ontwerpers als zeer positief gewaardeerd. Tevens zijn 
nieuwe contacten gelegd voor vervolg samenwerking 
met diverse Nederlandse netwerkorganisaties uit de 
sector om verder te bouwen aan uitwisseling tussen 
Eindhoven, regio Maastricht (Limburg) en Keulen. De 
Kazerne organiseerde een openingsborrel en Design 
Dinner. Bezoekers beweerden een regiospecifieke 
signatuur te ontdekken aan de hand van de 
totaalpresentatie. 













EMBRACING EXCHANGE @ PASSAGEN 
COLOGNE 15 JAN- 21 JAN 2018



PASSAGEN 2018

Het grootste designevenement van Duitsland, 
‘Passagen’, opende in 2018 voor de 29ste keer het 
internationale design seizoen. Het beursevenement 
is gericht op actuele trends in design, met name 
interieurontwerp. Verschillende activiteiten zijn over 
een parcours rond en in het centrum van de stad 
verdeeld. Samen met de Internationale Meubelbeurs 
(IMM), die tegelijkertijd in Keulen plaatsvindt, vormt 
’Passagen’ elk jaar weer een ongeëvenaard druk 
bezocht internationaal design evenement. 

EMBRACING EXCHANGE organiseerde in 2018 een 
presentatie in Galerie Ampersand, waaraan de stad 
Maastricht, de Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, 
Arcus College en Yksi Connect zich committeerden. 



BELGISCHE VIERTEL

Als locatie koos EMBRACING EXCHANGE voor deze 
editie ‘Galerie Ampersand’ in de Venloer Strasse. Ten 
opzichte van vorig jaar is gezocht naar een locatie 
passend bij een gecureerde expositie. De galerie 
(met de uitstraling ‘white cube’) is lokaal populair en 
bekend in de scène. 

De ligging is centraal in het zogenaamde Belgische 
Viertel te midden van veel andere ‘Passagen’ locaties. 
Tijdens de tiendaagse expositie is er één uitgebreide 
programmadag op locatie georganiseerd op 
dinsdag, de dag dat er op veel locaties in dat gebied 
openingen georganiseerd worden. 

EMBRACING EXCHANGE KEULEN 2018

Onder de naam ‘Embracing Exchange’ zijn twee 
exposities getoond: MATERIAL DESIGNERS en 
SOUTHERN TREASURES. De eerste van deze 
twee exposities werd uitgebreid met een vijftal 
Eindhovense ontwerpers, die door mede-curator 
Leonne Cuppen van ‘Yksi Connect’ geselecteerd 
werden. Grivec Bros., René Holten, Paul Koenen, José 
Maase en Mireille Meijs, Dirk Ploos van Amstel, Tanja 
Schell, Christoph Seyferth, Fabian von Spreckelsen, 
Daria Birykova, Anastasia Eggers, Agne Kucerenkaite, 
Woodjai Lee en Pao Hui Koa exposeerden unieke 
producten. 

De beste afstudeerders van de MAFAD zijn 
gepresenteerd als SOUTHERN TREASURES. De 
exposanten waren: Jessica den Hartog, Marleen 
Boot, Meggie Borgers, Iris Claessens, Cas Driessen, 
Ghislaine Ortmans, Djillie Roes, Anna Davies, Hernike 
Altes en Miriam Harig.
 



EMBRACING EXCHANGE ACADEMY

Met een touringcar is een Limburgse delegatie 
naar EMBRACING EXCHANGE in Keulen afgereisd, 
met studenten en docenten van Arcus Heerlen en 
Zuyd Hogeschool Maastricht, beleidsmakers en 
deelnemende designers. In de ochtend werden zij 
rondgeleid in ‘Galerie Ampersand’. Op locatie waren 
teamleden van DDX en designers aanwezig om uitleg 
te geven over de expositie. 

In de middag werd de groep van 50 personen 
ontvangen en rondgeleid door Tim Kerp op de 
expositie van ‘Generation Köln’, waar de ontwerpers 
Kasch Kasch, Klemens Grund, Meike Harde, Thomas 
Schnur en Tim Kerp - gecureerd door Sabine 
Voggenreiter - hun producten exposeerden. Daarna 
was er vrij programma om andere ‘Passagen’ 
exposities te bekijken. 

Vanaf 18:00 uur was er weer gezamenlijk programma 
in ‘Galerie Ampersand’ met de officiële opening. 
Hiervoor was Fabian Seibert (Designmetropole 
Aachen) uitgenodigd, die een ‘blind match event’ 
modereerde zodat er informeel gesprekken en 
ervaringen uitgewisseld konden worden en werd 
een plenair debat gevoerd. Het bezoekersaantal 
bereikte die avond een hoogtepunt met veel Duitse 
en Nederlandse bezoekers. Onder het genot van 
frisdrank, Nederlands en Duits bier, kleine hapjes en 
muziek was er een aangename atmosfeer. De voor 
Nederland typische ‘Holländische Lockerheit’ wordt in 
Keulen goed ontvangen.
 



IMPACT

De tentoonstelling werd door 3000 bezoekers 
bezocht. De bezoekers bestonden uit zowel 
professionals, designers, studenten en journalisten 
uit de sector creatieve industrie uit Duitsland en 
Nederland (ivm hun bezoek aan de IMM) alsook 
uit inwoners van groot Keulen. De delegatie 
cultuur en economie van de Gemeente Maastricht, 
beleidsmakers, docenten en coördinatoren van de 
Zuyd Hogeschool (Kunsten) onderhielden contacten 
met onder andere de ‘Passagen’ organisatie en een 
delegatie van het Nederlands consulaat in Düsseldorf. 

De designers van starters tot professionals uit 
Limburg zelf vormden een gelegenheidscollectief 
en wisselden onderling kennis uit en legden vanuit 
de locatie zelf individueel contacten met Duitse 
bezoekers van de expositie. Via de IMM en ‘Passagen’ 
op andere locaties legden zij ook contacten met 
bedrijven uit Duitsland en Nederland.

Studenten van MBO en HBO maakten kennis met 
elkaar en met designers van starters tot professionals 
uit Nederland en Duitsland. 

Een verdere samenwerking met het Eindhovense 
‘Yksi Connect’ en Keulen en Maastricht krijgt een 
vervolg. Er is een nieuwe poster/flyer gedrukt, 
die onder andere de uitbreiding van de expositie 
omschrijft.  In diverse media zoals e-zines, websites, 
designplatforms, tijdschriften in Nederland en 
Duitsland aandacht geschonken aan ‘Embracing 
Exchange’. ‘

Yksi Connect’ besloot de gehele expositie uit Keulen 
te exposeren en promoten van 22 januari t/m 18 
maart 2018 in diens showroom op Strijp S. De 
designers gingen allen in op het genereuze aanbod.   











EMBRACING EXCHANGE @ YKSI EXPO 
EINDHOVEN 22 JAN - 18 MAR 2018

YKSI CONNECT

Het in Eindhoven gevestigde ‘Yksi Connect’ verbindt 
ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft 
richtingen aan en legt vraagstukken bloot. Op het 
voormalige Philips industriegebied beschikt ‘Yksi 
Connect’ over een eigen expositieruimte. 

Oprichter Leonne Cuppen is een van de curatoren 
van EMBRACING EXCHANGE. Zij koos de 
Eindhovense ontwerpers voor de expositie ‘Material 
Designers’, maar presenteerde deze samen met 
‘Southern Treasures’ ook in de eigen Eindhovense 
expositieruimte.









EMBRACING EXCHANGE @ SPHINXKWARTIER 
MAASTRICHT 01 JUN - 10 JUN 2018



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.    

















© Copyright 2018 Dagblad De Limburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 05 juni 2018

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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