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ONDERSTROOM EN USINE PRESENTEREN EINDHOVENS ONTWERPTALENT
Vanaf vandaag slaan Onderstroom, het online pretailing platform voor ontwerptalent, en het
Eindhovens culinair en cultureel icoon Usine de handen in één. Samen helpen zij Eindhovens
ontwerptalent op weg. Een selectie van de designproducten is nu bij Usine te bewonderen.
Elk product op het online design platform Onderstroom is uniek. Jong designtalent toont hier
producten die nog niet eerder geproduceerd zijn en waarvan de eerste kleine oplage beschikbaar is
door middel van crowdfunding. Design voor echte designliefhebbers.
De kopers halen niet alleen een bijzonder product in huis, maar steunen met hun aanschaf het
Eindhovens ontwerptalent. Dit gebeurt online via www.onderstroom-design.nl. Nieuwsgierig naar de
producten? Ze zijn te bewonderen, maar niet bij gangbare designwinkels. De designstukken zijn te
vinden op unieke locaties die ontwerpers de kans geven om hun product op de juiste manier te
presenteren.
Gelegen in hartje Eindhoven in de historische ‘Lichttoren’ vormt Usine zo’n bijzondere locatie. “Ons
onalledaags interieur onderstreept de historie van de locatie, maar we horen tegelijkertijd thuis in
het hedendaagse Eindhoven. Een stad die vooruitgang, ontwikkeling en design ademt. Daarom willen
we graag een bijdrage leveren aan het op weg helpen van nieuw designtalent in Eindhoven”, aldus
Mathieu Faasen, mede-eigenaar van Usine.
Oma’s Lampje
Oma’s lampje van Nathaly Heesakkers is een van de eerste producten die te zien zijn bij Usine. Het is
een schattig en tegelijkertijd stoer lampje van beton en hergebruikte lampenkapjes. Nathaly: “Het
ontwerp is een resultaat van mijn zoektocht naar producten uit het verleden waarbij ik ze wil terug
brengen als volwaardige producten. Ik probeer de ziel en ambachtelijke kwaliteit van oude lampjes
met moderne materialen te combineren. Hiermee krijgt een oud ontwerp een nieuw leven in modern
design.”
LiCHTZiT
Ook LiCHTZiT van Carina van den Bergh is nu te zijn bij Usine. “Voor LiCHTZiT ging ik op zoek naar
het naïeve denken uit mijn kindertijd. Magie zien in alledaagse dingen en erop los fantaseren is iets
wat je vooral als kind doet, maar naarmate we ouder worden verdwijnen deze gedachten steeds meer
onder een serieus laagje”, vertelt Carina. De zoektoch resulteerde in een meubelstuk dat speelt met
herkenbare elementen die je in een meubel verwacht. Een pootje groeit uit tot lamp, een lade heeft
twee voorkanten, en als je op ontdekkingstocht gaat, vind je een luikje met geheimzinnige zinnen in
het hout gebrand. LiCHTZiT stond al op Salone Internazionale del Mobile in Milaan (2012) en op
Inside Design in Amsterdam (2013). Nu is het meubel te bewonderen bij Usine.
LiCHTZiT van Carina van den Bergh en Oma’s lampje van Nathaly Heesakers zijn van 22 januari – 19
februari te zien bij Usine in de Lichttoren in Eindhoven. Usine is zeven dagen per week open.
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Oma’s lampje van Nathaly Heesakkers
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LiCHTZiT van Carina van den Bergh
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Presentatie van LiCHTZit en Oma’s Lampje in Usine
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De Lichttoren met Usine op de begane grond.
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Voor de redactie
- Contactpersoon.
Elmo Diederiks
Algemeen directeur Onderstroom
elmo@onderstroom-design.nl
06 20 696 252
Onderstroom
Nieuwstraat 37
5611 DA Eindhoven
- Beeldmateriaal.
Bijbehorend rechtenvrij beeldmateriaal vindt u op www.onderstroom-design.nl/media
- Achtergrond informatie Onderstroom.
Onderstroom is een initiatief van om de vele ontwerptalenten die elk jaar afstuderen een kans te
geven en hun ontwerpen te realiseren. Nadat ontwerpers zich hebben aangemeld, helpt het
platform bij het vinden van de juiste producent om het ontwerp in een eerste genummerde serie
te realiseren. Vervolgens kan het ontwerp online bij voorinschrijving gekocht worden. Bij
voldoende bestellingen gaat het ontwerp in productie. Deze manier van verkopen resulteert in
een aantrekkelijke prijs voor de koper en een groter aandeel voor de ontwerper. Op Onderstroom
koop je dus niet alleen uniek design, maar help je ook nieuw design talent in het zadel.
Zie ook: www.onderstroom-design.nl
- Achtergrond informatie Usine.
Usine is ‘wereldberoemd’ in Eindhoven. In de afgelopen jaren heeft Usine een centrale plek weten
te veroveren in het Eindhovense sociale leven: jong en oud weet het grand-cafe in de historische
Lichttoren te vinden. Het is een establissement met klasse, een heerlijk relaxte sfeer, en een hip
design interieur dat het industriele verleden combineert met nieuw design, uit Eindhoven.
Usine is elke dag van het jaar geopend van 9:00 tot 1:00 ’s nachts, en vrijdag en zaterdag tot 2:00 ’s
nachts. In het weekend wordt er uitgeslapen en gaan de deuren om 10:00 open.
Zie ook: www.usine.nl

www.onderstroom-design.nl

6

