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3 NINA GAUTIER

In Forging the future van Material Sense tonen acht 
ontwerpers nieuwe materialen – en toepassingen 
daarvan – die discussie uitlokken en verbazing 
wekken. Een van de smaakmakers is Nina Gautier, 
die met Urtica Lab aantoont dat je met brandnetels 
niet alleen thee kunt zetten, maar ook stoffen kunt 
verven en weven. Zonder dat ze prikken. Te zien in 
de Kruisruimte aan de Generaal Bothastraat (#75).
www.materialsense.com 

2 rENs

In hun studio en werkplaats (#04), schuin tegenover 
Piet Hein Eek, tonen de ontwerpers van rENs 
(Stefanie van Keijsteren en Renee Mennen) de 
meest uiteenlopende projecten: vaak iets met rood, 
altijd kleurrijk en in stijl. Het zichzelf beschilderen-
de keramiek Reddish bijvoorbeeld, naar de classics 
van Cor Unum. Maar ook Re-vive (met Desso), Rood 
Wood en de resultaten van hun nieuwste onderzoek 
True Colours. www.madebyrens.nl 

1 STUDIO ROOS GOMPERTS

Roos Gomperts neemt deel aan DDW met twee 
fonkelnieuwe projecten. Bij gelegenheidscollectief 
Dutch Invertuals (#74) presenteert ze Structure 
Studies, een samenwerking met Brit van Nerven. 
In het Klokgebouw (#19) dingt ze, samen met col-
lega Aukje Fleur Janssen, naar de hoofdprijs van de 
Volvo Design Challenge met Blur. Een onderzoek 
dat begon met de aankoop van een oude Volvo en 
resulteerde in iets nieuws en verfrissends. Handge-
tekende patronen maken van de auto ook vanbinnen 
een heuse design ride. www.roosgomperts.com

2000 ontwerpers, 84 locaties: waar te gaan en wat te 
zien? Elke dag vragen we de mensen die het kunnen 
weten drie tips voor dolende bezoekers. Vandaag de 
persoonlijk adviezen van Katja Lucas, programma-
manager van de negendaagse. Ze spreekt je op locatie 
toe in de videoclip die vanaf nu te zien is op 
www.ddw.nl en via social media.

UPliften, UP-to-date, UPstream: ‘UP’ is het optimis-
tische thema van Dutch Design Week, die dit jaar 
de opwaartse kracht van design wil benadrukken. 
Logisch, want onze stad heeft mede onder invloed 
van design en technologie de afgelopen decennia een 
flinke UPgrade gekregen. We worden wereldwijd 
geroemd om Brainport: om de manier waarop we met 
behulp van design en technologie slimme verbindin-
gen maken tussen onze kennissector, de economische 
bedrijvigheid en ons eigen bestuur.

UPcoming: we zullen ons gedurende de week laten 
meeslepen door de ieder jaar groeiende hoeveelheid 
activiteiten. Ik ben bijzonder trots dat we dit jaar ook 
onze relaties uit Azië mogen ontvangen, die in het 
land zijn om te praten over de creatieve industrie. 
We inspireren ze met een programma waarin we de 
kracht van design in zijn volle breedte laten zien. 

Want dat is het mooie van ontwerpers: ze kijken met 
andere ogen naar maatschappelijke onderwerpen. Zo 
is er dit jaar veel aandacht voor de manier waarop we 
door middel van ontwerp tot een herziening van ons 
zorgsysteem kunnen komen.

UPdaten is dagelijks aan de orde binnen mijn eigen 
praktijk, het bestuur. Door de vele multimediale 
technologische ontwikkelingen doen burgers elke dag 
nieuwe ideeën op, die ze zich eigen maken en weer 
uitdragen. Ze organiseren zich razendsnel, UPtempo 
zogezegd, maken nieuwe coalities met anderen en 
doen daarmee een geheel nieuw beroep op ons als 
overheid. Top-down werkt niet meer, bottom-UP 
evenmin. We gaan naar een disruptieve samenleving, 
waarin de overheid steeds meer controle verliest. Ik 
hoop van ontwerpers en technologen antwoorden te 
krijgen die ons als overheid helpen onze nieuwe rol te 
vinden.

Daarom gaan we op maandagavond 20 oktober onder 
de titel Redesign Government Now op verkennings-
tocht. Wethouder Mary-Ann Schreurs en ik zullen in 
gesprek gaan met visionaire ontwerpers, bestuurlijke 
vernieuwers en zelfs operazangers. We laten ons 
verassen door innovatieve ontwerpprojecten. Aan 
ons de taak een goede follow-UP te geven aan al deze 
initiatieven. Ik verheug me erop daarover deze week 
met ontwerpers en inwoners van de stad in gesprek 
te gaan. Kijk, praat en luister mee in UPtown 
Eindhoven.

UPper
EINDHOVEN
Rob van Gijzel, burgemeester Eindhoven
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