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EXPOSITIE ‘TRUE MATTER’  
– DUTCH INVERTUALS ACADEMY

1. INTRODUCTIE EN ONTWIKKELVRAAG

Sinds 2009 organiseert Dutch Invertuals exposities met een groeiend netwerk van talentvolle designers, 
met name tijdens grote events als Dutch Design Week en Salone del Mobile. Iedere expositie behandelt een 
relevant maatschappelijk thema, en voor iedere expositie scouten we nieuwe, recent afgestudeerde talenten. 
Deze talenten nemen we op in ons collectief, waarin zij onder leiding van design director Wendy Plomp post-
academie worden opgeleid en samenwerken met gevestigde designers. Inmiddels bestaat ons netwerk uit meer 
dan negentig designers (Invertuals), van pas afgestudeerd tot internationaal gerenommeerd. 

Samen hebben we in de afgelopen elf jaar meer dan twintig unieke exposities ontwikkeld – met een steeds 
wisselende groep designers, van jonge talenten tot oudgedienden - waaruit meer dan honderdvijftig nieuwe 
werken voort zijn gekomen. Met name voor de jonge designers is Dutch Invertuals een waardevolle kans om 
internationaal te worden gezien en opgepikt. Doordat we structureel en kwalitatief presenteren bij een aantal 
belangrijke internationale designevents, hebben we een groot en trouw netwerk opgebouwd van onder andere 
trendwatchers, galerieën, potentiële kopers, musea, designmerken en media. Voor veel Invertuals zijn we 
daardoor een springplank naar nieuwe opdrachten en presentatiemogelijkheden.

Toen eind maart bekend werd dat internationaal nagenoeg alle designevenementen werden afgelast was 
dat voor ons een harde realiteit. In april stond een expositie gepland in Milaan in samenwerking met een 
opdrachtgever, in mei twee eigen exposities in New York (onder andere dankzij Brabant C) en in juni een 
doorplaatsing van een van de exposities in Atlanta. Niet alleen vielen deze publiek-gerelateerde activiteiten weg, 
maar ook betaalde opdrachten werden on hold gezet. We besloten hierop niet stil te blijven zitten, maar juist te 
zoeken naar mogelijkheden binnen alle nieuwe restricties. 

Al langere tijd wilden we een kennisprogramma opzetten. We werken samen met een enorm netwerk van 
ambitieuze designers uit binnen- en buitenland en hebben meer dan tien jaar ervaring in het internationale 
designveld. De kennis en kunde die we met elkaar hebben verworven wilden we graag gaan delen en als 
vast onderdeel toevoegen aan het programma van Dutch Invertuals. Maar naast bestaande projecten en 
programma’s bleef er vaak te weinig tijd over om dit goed op te zetten. Nu die tijd er plotseling wel was, hebben 
we snel geschakeld en contact gelegd met verschillende designers en relaties om te sparren over de beste 
opzet. De huidige crisis liet en laat het voorlopig niet toe om een fysiek programma op te starten, daarom 
besloten we van start te gaan met een digitale ‘Academy’, met als doelgroep afgestudeerde, internationale 
‘young design professionals’.

Dutch Invertuals Academy is een intensief programma van 6 weken dat plaatsvindt in de zomermaanden juli 
en augustus 2020. Tijdens deze eerste editie doen er 22 deelnemers mee uit 16 verschillende landen. Met 
hen delen we onze methodieken en mentaliteit en de jarenlange kennis die we hebben opgedaan. Onder 
begeleiding van een tutor en met behulp van verschillende lectures en kritische reflectie gaan zij daadwerkelijk 
werk creëren binnen het thema ‘True Matter’. Onze Invertuals fungeren in dit programma als tutors en leraren. 
Veel van hen zijn reeds verbonden aan designopleidingen en weten hoe ze een lesprogramma ontwikkelen en 
uitvoeren. Daarnaast is het voor ons een nieuwe manier om talenten te scouten en in contact te blijven met de 
internationale design community.

Het werk dat deelnemers creëren willen we uiteindelijk samenbrengen in Eindhoven en exposeren tijdens 
Dutch Design Week. Bij Brabant C vragen we een budget aan van € 19.500 voor het organiseren, ontwikkelen 
en presenteren van deze expositie, waarin we laten we zien hoe deelnemers reageren op deze tijd vanuit 
hun eigen lokale context. We creëren zowel een fysieke als digitale expositie, zodat we ondanks beperkte 
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bezoekersaantallen toch een breed, internationaal publiek kunnen bereiken en niet alleen aansluiten bij het 
(beperktere) fysieke programma, maar ook bij het digitale programma van de Dutch Design Week. 

Met name de digitale versie van de expositie is voor ons een belangrijk element. We hebben nog niet eerder en 
digitale expositie opgezet, maar juist door hier nu een helder stramien en een ‘wereld’ voor te creëren, kunnen 
we dit in de toekomst makkelijker opzetten rond andere exposities en presentaties. Vooral met het oog op 
(internationale) designevenementen in 2021 is dit noodzakelijk, omdat nog niet duidelijk is welke fysiek zullen 
doorgaan. En daarnaast maakt dit het makkelijker om in de toekomst deel te nemen aan andere internationale 
events, zonder er ver voor te hoeven reizen, hoge kosten te maken of er veel materiaal voor te gebruiken. 

2. DUTCH INVERTUALS ACADEMY

Dutch Invertuals Academy is een vertaling van onze werkmethode tijdens reguliere exposities naar een digitaal 
(post-academie) lesprogramma. We beginnen daarbij altijd met het bediscussiëren en aanscherpen van een 
maatschappelijk relevant thema, waarnaar we vervolgens collectief onderzoek doen. In een meeting bespreken 
we de resultaten van ieders research, waarna de designers starten met het formuleren van een statement 
binnen het thema, het ontwikkelen van een designconcept en vervolgens met het creëren van hun werk. In de 
volgende meetings wordt steeds kritisch gereflecteerd op ieders vooruitgang, zodat iedereen een maximaal 
resultaat behaalt. Deze resultaten worden uiteindelijk tentoongesteld in een museale expositie. 

Tijdens Dutch Invertuals Academy delen we deze methodiek en de kennis die we daarmee de afgelopen elf 
jaar hebben opgebouwd met een groep van 22 internationale, ‘young design professionals’. Zij zijn uit de 
aanmeldingen geselecteerd door design director Wendy Plomp en de tutors op basis van hun motivatie, ambitie, 
mentaliteit en portfolio. We hebben gewerkt met een selectieprocedure omdat we een inspirerende omgeving 
willen bieden aan alle deelnemers en samen met hen hoogwaardige resultaten willen neerzetten. Daarnaast 
wilden we een heterogene groep vormen, met verschillende achtergronden, nationaliteiten en specialisaties, 
zodat de expositie een breed palet aan inzichten laat zien. Na selectie betaalden deelnemers leskosten van 
€ 850 (early bird) of € 950 (regulier), plus later nog verzendkosten van zijn of haar werk naar Eindhoven. 

   Aan Dutch Invertuals Academy 2020 doen 22 designers mee uit 16 landen: Nederland 
(3x), Verenigde Staten (3x), Zuid-Afrika (2x), India (2x), Engeland, Denemarken, Frankrijk/
Irak, Israël, Thailand, Hongkong, China, Guadeloupe, Chili, Colombia, Peru en Mexico. 
Over het algemeen bestaat de groep uit deelnemers die relatief kortgeleden zijn 
afgestudeerd, met een enkeling die nog moet afstuderen of die al wat verder is in zijn 
of haar praktijk. De groep bestaat uit individuen en duo’s, en is een mix van mannen en 
vrouwen. We zijn erg enthousiast over de deelnemers, met name over hun kwaliteit en 
diversiteit, zodat we tijdens de expositie een brede, doordachte reactie kunnen laten 
zien op het thema. 
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Het lesprogramma van zes weken is gestart in de week van 20 juli en duurt tot vrijdag 28 augustus (zie 
lesroosters in de bijlage). Deelnemers zijn in deze periode onderverdeeld in drie kleinere, behapbare 
tutorgroepen van 7 tot 8 personen die intensief worden geleid door drie gevestigde designers uit ons collectief: 
Raw Color, Mieke Meijer en Xandra van der Eijk. Tutors nemen hun groep mee door het traject (zie bijlage 
‘briefing’) en geven hen wekelijks les en feedback op hun werk. Ook vormt iedere tutorgroep een sub-richting 
binnen het thema ‘True Matter’ (zie volgende paragraaf), zodat deelnemers gerichter aan de slag kunnen met 
een onderzoeksvraag:

   1. THE DETAILERS: have a real eye for the small things in life. Nothing slips past their attention. 
Their ability to observe allows them to discover new microcosms.

  Onderzoeksvraag: uncover the traces of pasts, presents and futures
  Tutor: Xandra van der Eijk 

   2. THE REMIXERS: are interested in the diversity of life. Their horizon is broader than their own discipline 
and curiosity drives them to encounter new territories.

  Onderzoeksvraag: capture your environmental colours
  Tutor: Raw Color

   3. THE WORKERS: can usually be found in their workshop, immersed in their world of machines and 
tools. They are the true makers that are continuously inspired by their surroundings and its logic.

  Onderzoeksvraag: create a meaningful resonance between form, material and technique
  Tutor: Studio Mieke Meijer

Naast de tutorlessen zijn er wekelijks kritische feedbacksessies met de totale groep die worden geleid door 
Wendy Plomp en Julian Ellerby (oud-Franklin Till; hij legt tevens het proces en de resultaten vast in copy) 
en ook aanvullende workshops en lectures die deelnemers breder of anders leren kijken naar hun werk en 
beroepspraktijk. Deze lessen worden gegeven door Invertuals Bram Vanderbeke, Jólan van der Wiel, Dienke 
Dekker, Tijmen Smeulders, Jeroen Wand, Remco van de Craats en Nina van Bart en door special guests Philip 
Fimmano (Edelkoort Exhibitions) en Niek Pulles (Nike LAB). 
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2.1 True Matter

Tijdens onze autonome projecten onderzoeken we steeds de tijdgeest en distilleren hieruit een actueel, 
maatschappelijk thema, waarop we een reactie geven vanuit design. Het thema van Dutch Invertuals Academy 
2020 is ‘True Matter’, en geeft een reactie op wat de coronacrisis blootlegt: 

   We staan te midden van een wereldwijde pauze, een global sabbatical. We blijven thuis 
zodat we geen fysiek contact hebben met anderen. We worden geconfronteerd met 
hoe onvanzelfsprekend onze gecreëerde werkelijkheid is, waarvan de razendsnelle 
verspreiding van het coronavirus een gevolg is. Een virus maakt geen onderscheid, maar 
behandelt iedereen gelijk, we zijn niet onaantastbaar. Het is tijd om onze gewoonten en 
patronen te herzien. Deze sabbatical maakt duidelijk dat we de tijd van ‘jagen’ - hebzucht, 
extreme globalisering, najagen van macht, uitputten van grondstoffen - achter ons 
moeten laten, en naar een nieuwe tijd moeten omschakelen. Een tijd van eenvoud, waarin 
aandacht is voor de aarde en onze lokale omgeving, op een hedendaagse manier.

‘True Matter’ bevraagt dus wat er uiteindelijk echt toe doet en onderzoekt een wereldwijde transformatie naar 
een nieuwe tijd, waarin ‘zorg voor de planeet’ en ‘lokaal versus globaal’ veel meer centraal staan. Deelnemers 
geven hierop een reactie vanuit hun eigen context, waarbij ze werken met lokale materialen, ambachten, 
technieken, tradities en/of symbolische waarden. Onder begeleiding van Invertuals (zie vorige paragraaf) 
creëren zij hiermee werk dat we in oktober in Eindhoven presenteren in een expositie. 

3. AANVRAAG: EXPOSITIE ‘TRUE MATTER’

We presenteren tijdens de Dutch Design Week een fysieke en digitale expositie die internationale reflecties 
laat zien van deelnemers op wat er echt toe doet binnen hun lokale context. Ze hebben daarbij gewerkt met 
onder andere grondstoffen, technieken, ambachten en symbolische waarden die zij in hun eigen omgeving tot 
hun beschikking hebben. Hun werk is uiteraard een resultaat dat direct voortkomt uit het lesprogramma. De 
interactie tussen deelnemers en tutors en de reflecterende en educatieve omgeving waarin ze participeren, 
vormen voor hen een rijke voedingsbodem voor het ontwikkelen van zichzelf als designer en voor het 
ontwikkelen van kwalitatief werk. 

Na de lesperiode krijgen de deelnemers nog enkele weken de tijd om hun werk af te ronden, waarna zij het 
opsturen naar Eindhoven voor de expositie. Uiterlijk op 5 oktober moet al het werk aanwezig zijn in onze studio, 
zodat we het kunnen scannen en fotograferen, de objecten kunnen toevoegen aan de digitale expo en de 
fysieke expositie waar nodig nog kunnen aanpassen. De expositie wordt zoals altijd zoveel mogelijk ontworpen 
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en geproduceerd door Invertuals onder leiding van design director Wendy Plomp. Hierbij betrekken we ervaren 
Invertuals als Bram Vanderbeke, Nina van Bart en Christian + Jade. 

  Fysieke expositie

Dit gedeelte van de expositie zal zoals altijd worden gepresenteerd in onze studio aan de Fuutlaan in Eindhoven, 
waarin ook studio Edhv is gevestigd. We presenteren hier een museaal landschap van ‘kavels’, waarbij de 
verpakking waarin het werk naar Eindhoven wordt gestuurd de sokkel van ieder werk vormt. Hierover hebben 
deelnemers een briefing ontvangen, zodat de verpakking stevig genoeg is. De presentatie benadrukt 
hierdoor abstract de identiteit van de geografische gebieden waar ieder werk vandaan komt. Ook zullen de 
verschillende sub-richtingen waarbinnen werk is gecreëerd worden aangeduid, zodat duidelijk wordt binnen 
welke onderzoeksvragen is gewerkt. Daarnaast gebruiken we zo min mogelijk materiaal, omdat de kunst van het 
weglaten het thema ‘True Matter’ alleen maar meer benadrukt.

In de expositie zal toelichting van deelnemers te zien zijn op hun werk en we organiseren dialogen waarin 
bezoekers via videoschermen in gesprek kunnen gaan met deelnemers over hun werk en inzichten. Hiernaast 
organiseren we een inhoudelijk inspiratieprogramma met lezingen, een rondleiding en netwerkdiner voor 
relaties (uiteraard met inachtneming van de dan-geldende coronamaatregelen). Dit diner organiseren we ieder 
jaar en wordt altijd goed bezocht, maar om het karakter van de expositie de onderstrepen voegen we daar dit 
jaar een inhoudelijk programma aan toe waarin lecturers en tutors spreken over ‘True Matter’. Niet alleen op 
autonoom vlak, maar juist ook gerelateerd aan de zakelijke kant van de sector op het gebied van onder andere 
materialen en productie. Daarbij worden tevens de internationale inzichten en toepassingen gedeeld die zijn 
voortgekomen uit de Academy periode (waar Julian Ellerby een tekst over schrijft).  

  Digitale expositie

Online presenteren we een digitale versie van de expositie in een 3-dimensionale wereld, zodat mensen die niet 
naar Eindhoven kunnen komen de expositie toch kunnen “bezoeken”. De ontwikkeling van deze digitale versie 
is een direct gevolg van de coronacrisis, doordat we minder bezoekers in persoon zullen trekken, maar toch 
een maximaal bereik willen hebben. De digitale expositie sluit goed aan bij de digitale component van de Dutch 
Design Week, waarvoor zij ook een (gehonoreerde) aanvraag hebben gedaan bij Brabant C. We zijn doorlopend 
met hen in gesprek over deze plannen waarin we elkaar kunnen versterken, zij door het bieden van een platform 
en wij door het bieden van goede content. Daarnaast zullen we deze ook zelf via verschillende wegen breed 
uitzetten onder ons internationale netwerk van zakelijke relaties, festivals, opleidingen en consulaten. En 
natuurlijk onder de netwerken van de deelnemers en Invertuals. 

We creëren voor deze versie een digitale 3D wereld, waarin de objecten van designers worden getoond en 
waar je als bezoeker doorheen kunt navigeren. We bouwen deze wereld op basis van de ‘visual mappings’ die 
de deelnemers hebben gemaakt van hun omgeving binnen het thema ‘True Matter’, waardoor we de objecten 
in een internationale context kunnen plaatsen. In de 3D omgeving worden de objecten begeleid door 2D copy 
waarin meer informatie wordt gegeven over de objecten en de deelnemers. In de digitale expositie is niet alleen 
het visuele aspect belangrijk, maar prikkelen we via ASMR (geluidseffecten die een fysieke reactie oproepen) 
meer zintuigen, zoals ook het geval was in de campagnevideo’s die we eerder maakten voor de ‘Academy’. 
Hierdoor kijk je niet alleen naar plaatjes op je scherm, maar wordt het een interessantere beleving om de 
expositie te “bezoeken”.
 
Voor de realisatie van deze expositie werken we samen met een 3D artiest en sound designer (in gesprek met 
oa. Roel Deden en Post Neon) die we vragen de expositie te ontwerpen en bouwen, en om ons te adviseren over 
een herhaalbaar stramien in techniek en vorm dat we kunnen gebruiken voor volgende digitale exposities. Op 
deze manier ontwikkelen we een format dat we in de toekomst vaker kunnen inzetten bij exposities wereldwijd, 
wat onder andere erg relevant en belangrijk is gezien de onvoorspelbaarheid van het coronavirus. Maar ook 
zodat we in de toekomst niet altijd meer hoeven te reizen, veel kosten hoeven te maken of materiaal gebruiken. 
Deze gedachte sluit perfect aan bij ‘True Matter’.
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  Omgang met coronaregels

Uiteraard zullen we bij het presenteren van de expositie tijdens de Dutch Design Week de geldende 
coronamaatregelen en richtlijnen van het RIVM opvolgen. We staan hierover in nauw contact met de Dutch 
Design Foundation die ons regelmatig brieft over de gesprekken die zij voeren met onder andere de gemeente 
en veiligheidsregio. We zullen hun aanwijzingen ten alle tijden opvolgen voorafgaand en tijdens de Dutch Design 
Week. 

  3.1 Partners

Om in korte tijd een succesvol project op te kunnen zetten werken we samen met een aantal belangrijke 
regionale en (inter)nationale partners (communicatiepartners: zie ‘Marketingstrategie’):

  Regionaal

-    Invertuals: met name de drie tutors (Raw Color, Mieke Meijer en Xandra van der Eijk) zijn nauw betrokken. 
Zij hebben het programma inhoudelijk mee opgezet, begeleiden intensief een groep deelnemers en 
geven kritische feedback op het werk en de werkprocessen. Andere Invertuals zijn betrokken als lecturer 
of geven feedback tijdens groepsmeetings: Remco van de Craats, Daphna Laurens, Carlo Lorenzetti, 
Dienke Dekker, Jólan van der Wiel, Tijmen Smeulders, Jeroen Wand, Nina van Bart en Bram Vanderbeke.

-   Edhv, Architects of Identity en Raw Color: als Invertuals geven zij les, maar zij ontwikkelden ook de 
campagne en het communicatiemateriaal;

-  Blickfänger: met hem werken we samen aan videoproducties en campagnevideo’s;
-  Rik Janssen: Rik schreef alle teksten voor het programma en communicatie;
-  Mark Brand: Mark ontwikkelde de projectwebsite voor de ‘Academy’;
-  Roel Deden en Post Neon: met hen zijn we in gesprek over de digitale expositie.

  (Inter)nationaal

-   Julian Ellerby: Julian is voormalig strateeg bij Franklin Till* en werkt nu freelance. Hij moderate de 
groepsbijeenkomsten met alle deelnemers en schrijft na afloop een uitgebreid, inhoudelijk artikel 
over de Academy dat we delen in een boekje en online. *Franklin Till is een design-research bureau uit 
Londen met wie we vaker hebben samengewerkt tijdens exposities in Milaan en Eindhoven. De relatie 
met hen is tot stand gekomen in Londen, waar we in 2017 met steun van Brabant C een expositie konden 
presenteren; 

-   Niek Pulles (Nike LAB) en Philip Fimmano (Edelkoort Exhibitions): zij hebben beide een lecture / workshop 
gegeven tijdens het programma;

  3.2 Planning

  april – mei 2020
-  ontwikkeling programma

   juni – begin juli
-  communicatie en werving deelnemers

  15 juli 
-  selectie deelnemers
-  factureren deelnamefee en toesturen planningen en briefing

  20 juli – 28 augustus
-  lesprogramma Dutch Invertuals Academy
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  Expositieperiode

  augustus
-  selectie (digital) designers exposities
-  opzet inspiratieprogramma en diner

  september
-  afronding werk deelnemers 
-  verscheping werk deelnemers naar Eindhoven
-  ontwerp exposities: V1, V2 en final ontwerp (uiterlijk 28 september)
-  communicatieontwerp expositie en start communicatie
-  werven van relaties voor inspiratieprogramma en diner

  oktober
-  5 oktober: werk van deelnemers wordt uiterlijk geleverd in onze studio
-  productie exposities
-  communicatie exposities en werving inspiratieprogramma / diner

  17 – 25 oktober
-  presentatie exposities tijdens Dutch Design Week
-  inspiratieprogramma en diner

  3.3 Team

Wendy Plomp 
Wendy is Design Director en Curator. Zij is verantwoordelijk voor het thema, de inhoud en vorm van het 
programma en de expositie, ze selecteert de deelnemers, geeft kritische feedback, art direct het ontwerpproces 
(expositie) en communicatieontwerp en zorgt voor constante kwaliteitsbewaking in het totale project. Samen 
met Esther werkt ze aan de communicatieboodschap. Ze vertegenwoordigt Dutch Invertuals tijdens de 
expositie, is host van het inhoudelijke programma en stelt dit ook samen. 

Esther Severijns 
Esther legt en onderhoudt als Business Manager contacten met (potentiële) partners en relaties en is 
verantwoordelijk voor de zakelijke strategie, financiën en budgetbewaking. Verder overziet en ontwikkelt ze het 
project als projectmanager en zorgt ze voor de planning, interne communicatie en procesbewaking. Samen met 
Wendy werkt ze aan de communicatieboodschap en ze vertegenwoordigt Dutch Invertuals tijdens de expositie.

Anne Pieterse
Anne is als Project- en communicatiemedewerker betrokken bij het project. Zij voert kleinere taken uit als het 
bestellen van materialen, bijwerken van de website, versturen van nieuwsbrieven en posten van berichten op 
social media. 

Administratie 
Voor de administratie is een halve dag per week een medewerker aanwezig bij Dutch Invertuals. Zij doet ook de 
projectadministratie voor dit project. 

4. DOELSTELLINGEN EN DUURZAME ONTWIKKELING

Ontwikkeling programmalijn kennisdeling
Door Corona werden in maart plotseling al onze geplande activiteiten gecanceld of uitgesteld, en moesten 
we op zoek naar alternatieve mogelijkheden binnen deze nieuwe realiteit. Dutch Invertuals Academy is een 
project dat we zowel digitaal als fysiek kunnen uitvoeren, waardoor we het onder iedere omstandigheid kunnen 
opzetten en aanbieden. Ook zien we het als een logische uitbreiding van ons jaarlijkse activiteitenprogramma 
en eerste concrete aanzet voor het opzetten van onze programmalijn ‘kennisdeling’, waaruit we lessen kunnen 
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trekken voor de verdere ontwikkeling en uitrol hiervan. Deze programmalijn zien we als een ‘platform voor 
constant design’, waarin we continu de wereld om ons heen bevragen en een nieuwe infrastructuur bieden voor 
collectief denken en delen. In deze programmalijn  maken we op een andere manier gebruik van ons sterke 
netwerk en de skills van onze designers dan tijdens reguliere exposities. Voor Invertuals is dit interessant - zeker 
voor de designers die al wat verder gevorderd zijn in hun beroepspraktijk -, omdat zij hierdoor met toegevoegde 
waarde betrokken kunnen zijn bij het collectief en hun kennis kunnen overdragen. Hiervoor krijgen zij een 
vergoeding, in plaats van dat ze zelf moeten investeren in werk en een expositie. 

Naar verwachting wordt dit in de toekomst een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. We onderzoeken 
of we in Eindhoven bijvoorbeeld ook een fysieke versie kunnen organiseren van de Academy, en eventueel 
kortere (digitale) programma’s kunnen aanbieden als lezingen of workshops en masterclasses. Ook kijken we 
naar nieuwe doelgroepen, zoals de zakelijke markt. Voor hen kan het interessant en inspirerend zijn om les 
te krijgen in designvraagstukken en design thinking. Daarnaast zoeken we meer vaste partners buiten onze 
eigen organisatie, bijvoorbeeld designopleidingen (met Design Academy Eindhoven zijn we in gesprek, zie 
‘Marketingstrategie’), incubators als Pakhuis de Zwijger en designmusea. Ook met organisaties binnen Brabant 
zoals Kazerne, MU, Envisions, Textielmuseum, Design Museum Den Bosch en Dutch Design Foundation zou een 
toekomstige samenwerking kunnen bijdragen aan de versterking van het programma en designprofiel van de 
regio. Mogelijk doen we hiervoor een vervolgaanvraag voor een langer traject. 

Digitaal expositieformat
Naast het ontwikkelen van de programmalijn ‘kennisdeling’ is het creëren van een digitaal expositieformat een 
belangrijke, nieuwe stap. Op dit moment hebben we enkel fysieke exposities gepresenteerd, maar door hiervoor 
ook een digitaal stramien te ontwikkelen, kunnen we in coronatijd (en daarna) een groter, internationaal publiek 
bereiken dat onze exposities kan zien, bijvoorbeeld door deelname aan events als Virtual Design Festival van 
Dezeen. Maar dit ook met het oog op de expositie die (met steun van Brabant C) in New York gepland staat in 
2021. Tot dusverre is er nog weinig bekend over een nieuwe editie van NYCxDesign, dus we sluiten een digitale 
deelname niet uit. Daarnaast willen we deze vorm in de toekomst - als alles weer terug bij het oude is - vaker in 
kunnen zetten, zodat we minder afhankelijk zijn van fysieke aanwezigheid en op een kostenefficiënte manier 
zonder reistijd of veel materiaalgebruik kunnen deelnemen aan internationale events. Door dit nu goed op te 
zetten, kunnen we het later makkelijker toepassen. 

Scouten talenten
Dutch Invertuals Academy en de aansluitende expositie is voor ons een nieuwe manier om talent te scouten 
en op te nemen in ons netwerk. De meest talentvolle deelnemers die passen binnen onze werkmethode en 
mentaliteit vragen we mogelijk om deel te nemen aan ons vaste platform, waardoor zij de kans krijgen om 
doorlopend internationaal werk te ontwikkelen en presenteren en door ons te worden gepromoot. 

AANVRAAG – BRABANT CDUTCH INVERTUALS
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Delen van resultaten
We zijn bereid om de lessen die we leren tijdens de Academy periode en de ontwikkeling en presentatie van de 
(digitale) expositie te delen met partners en culturele/creatieve instellingen in Brabant. Op die manier kunnen we 
elkaar helpen om nieuwe projectvormen succesvol op te zetten. De gesprekken die lopen met Design Academy 
Eindhoven (programmalijn kennisdeling) en Dutch Design Foundation (digitale expositie) zijn hiertoe alvast een 
eerste aanzet. 

5. MEERWAARDE VOOR BRABANT

-   Hoewel de ‘Academy’ zelf alleen voor deelnemers toegankelijk is, is de expositie een openbaar 
evenement dat door iedereen kan worden bezocht of online worden bekeken. Hiermee vergoten we het 
designaanbod in Brabant op een kwalitatieve manier. 

-   Met de ‘Academy’ dragen we bij aan de versterking van het profiel van Brabant als designregio. Het trekt 
de aandacht van jonge designers wereldwijd, maar ook de aandacht van alle organisaties en partijen met 
wie we internationaal samenwerken. Vervolgens wordt dit ook weer onder de aandacht gebracht bij hun 
relaties.  

-   We geven betaalde opdrachten aan tutors en lecturers (Invertuals), aan copywriters en videomakers en 
aan designers voor het ontwerp en de productie van communicatiemateriaal en de expositie. Zij zijn 
via beroepspraktijk of opleiding nagenoeg allemaal verbonden aan Brabant. Hierdoor zorgen we voor 
inkomsten in de creatieve sector, die in de coronacrisis behoorlijk onder druk staat. 

-   We brengen met dit programma meer samenwerking tot stand binnen Brabant, zoals met de genoemde 
opleidingen en designorganisaties. In de toekomst willen we graag samenwerken met meer vaste 
partners (zie paragraaf 4). 

6. RISICO’S

Het grootste risico op dit moment is dat de fysieke expositie tijdens de Dutch Design Week niet door kan 
gaan, omdat er een opleving is van het Coronavirus. Precies om die reden vinden we het belangrijk om ons 
met name te focussen op de digitale expositie. Op die manier kunnen we het werk van deelnemers toch 
wereldwijd presenteren. Mocht Dutch Design Week dit jaar geen bezoekers in Eindhoven kunnen ontvangen, 
dan kijken we toch wat mogelijk is binnen de dan-geldende regels. Mogelijk zoeken we samenwerking met een 
presentatiepartner als Kazerne of MU om de expositie toch een zichtbare plek te geven. Een andere optie is om 
de digitale expositie tijdens de Dutch Design Week te presenteren en de fysieke expositie later als het wel weer 
kan. We bekijken in dit geval wat wanneer weer mogelijk is en logisch is om te doen. 

Een tweede risico is dat werk niet aankomt in Eindhoven of dat er relatief weinig kwalitatief werk wordt gemaakt, 
waardoor we geen volwaardige expositie kunnen presenteren. In principe gaan we ervanuit dat we voldoende 
kwalitatief werk kunnen presenteren, omdat deelnemers zeer intensief worden begeleid en echt naar een 
hoger niveau worden getild. We verwachten een enkeling die minder goed zal presteren. In dat geval gaan we 
in gesprek met de betreffende deelnemer over zijn/haar deelname aan de expositie en besluiten we samen of 
deze persoon wel of niet zal deelnemen. Als werk niet (op tijd) aankomt in Eindhoven is dat lastiger. Per geval 
moeten we onderzoeken waar dit aan ligt (niet op tijd opsturen, verloren tijdens transport, etc.) en hiervoor een 
passende oplossing zoeken. 

Een laatste risico is het financiële plaatje, omdat ieder project hierbij nou eenmaal staat of valt. Echter 
verwachten we dat dit risico erg laag is doordat veel afspraken al zijn gemaakt, we weten welke eigen inkomsten 
we kunnen inzetten en doordat we alternatieve opties hebben voor financiering (zie ‘Projectbegroting’).
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