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Tentoonstelling Graduation Galleries 2008

Eigenheid kenmerkt Graduation Galleries 2008
Tentoonstelling van afgestudeerden aan Design Academy Eindhoven
Van 18 t/m 26 oktober 2008
Op 18 oktober opent minister Plasterk van OCW de tentoonstelling
Graduation Galleries 2008. Design Academy Eindhoven laat dan het werk zien
van haar bachelor- en masterstudenten die het afgelopen jaar zijn
afgestudeerd. Het werk wordt gekenmerkt door een geheel eigen identiteit. De
tentoonstelling is ontworpen door Piet Hein Eek, die in 1991 zelf afstudeerde
aan de academie. Naast het werk van afgestudeerden is er tevens een
tentoonstelling gewijd aan het werk van de huidige studenten. Ook is het
resultaat te zien van een samenwerking tussen de studenten en het
Nederlands Interieur Instituut (NII) in de tentoonstelling ‘New Living
Collection- House of the Clouds’. De exposities zijn te zien van 18 t/m 26
oktober.
Eigen
Eigen als in eigenzinnig, eigenaardig, eigenhandig en eigengereid, eigentijds en
eigendunk; het ‘ik’ is de aanleiding tot het proces van concept tot creatie en leidt tot
een origineel ontwerp. Het is echter opmerkelijk dat het niet eigen is in de zin van
individualistisch, integendeel. Het nieuwe ego is sociaal, ecologisch en begaan met
de wereld. Het staat midden in het leven en maakt gebruik van alle voorhanden
zijnde middelen; werkt aan een eigen visie om te komen tot een universele
oplossing.
Li Edelkoort (oktober 2008)
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Graduation Galleries 2008 is onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven
Bezoekersinformatie:
Locatie Design Academy Eindhoven
Gebouw ‘deWitteDame’
Emmasingel 14
5611 AZ Eindhoven
Entree 10 euro, gratis toegang voor kinderen tot 16 jaar en studenten op vertoon
van studentenpas.
Openingstijden:
Zaterdag 18 oktober
Zondag 19 t/m woensdag 22 oktober
Donderdag 23 & vrijdag 24 oktober
Zaterdag 25 en zondag 26 oktober

13.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 22.00 uur
11.00 - 18.00 uur

Design Academy Eindhoven bevindt zich op 5 minuten lopen van het Centraal
Station en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Note voor de redactie:
Perspreview:
zaterdag 18 oktober om 9.30 uur
Voorafgaand aan de officiële opening van de tentoonstelling krijgt de pers om 9.30 uur de gelegenheid om
de tentoonstelling te bezichtigen. Aanmelden via press@designacademy.nl of via bijgesloten antwoordfax.
De officiële opening in aanwezigheid van minister Plasterk (OCW) volgt om 11.00 uur.
Voor meer informatie over de Graduation Galleries 2008 kunt u contact opnemen met Edwin Pelser (hoofd
Communicatie & Externe Zaken), tel. 040-239 39 39, e-mail press@designacademy.nl.
Beeldmateriaal is verkrijgbaar via: http://press.designacademy.nl

Dutch Design Week organiseert een perstour op zaterdag 18 oktober. Tijdens deze dag presenteren een aantal
designers hun werk en bezoekt u enkele hoogtepunten van DDW, waaronder Graduation Galleries, het
Designhuis, Dutch Design Awards, Strijp-S en TU/e. Meer informatie vindt u op www.dutchdesignweek.nl
Aanmelden via carina.weijma@carwei.com
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Antwoordfax
Aan: Design Academy Eindhoven
Tav afdeling Persvoorlichting
Faxnummer: 00 31 40 239 39 40
Betreft: Aanmelding perspreview 18 oktober van 9.30 tot 11.00 uur

Voorafgaand aan de officiële opening van Graduation Galleries 2008 wordt een perspreview
georganiseerd. U heeft de gelegenheid om in alle rust de tentoongestelde werken te bekijken en
uw vragen te stellen aan de studenten die het werk gemaakt hebben. Wanneer u
aanwezig wilt zijn bij deze perspreview, vult u dan uw gegevens hieronder in en stuurt dit per fax
naar +31 40 239 39 40.
Ook kunt u uw gegevens per email verzenden naar press@designacademy.nl
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