Organizátori
design factory, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR, Yksi Expo
Výstava re:Cycle je súčasťou festivalu re:Made in Holland, ktorý predstavuje Holandsko a jeho hudbu, tanec,
umenie, architektúru a dizajn počas predposledného májového týždňa v Bratislave.
Výstava v design factory vzdáva hold holandskému fenoménu – bicyklu vo viacerých formách.
Skladá sa z troch častí: 1. Bicycle – 10 štýlových bicyklov z dielne holandských dizajnérov,
2. Bicycle Phantasy – prekvapujúce objekty, ktoré vznikli z častí bicyklov a 3. Slovak Bicycle Design – slovenský bicyklový dizajn.
Výstava je znakom toho, ako aj taká bežná vec, akou je bicykel, je neustále predmetom záujmu, výskumu,
technologického vývoja a dizajnérskej kreativity. Dizajnéri inšpirovaní túžbami a potrebami zákazníkov,
ale aj svojimi vlastnými skúsenosťami hľadajú nové formy, funkcie a materiály.

Bicycle
Hovorí sa, že Holanďania sa na bicykloch narodili – veď v krajine, ktorá má 16 miliónov obyvateľov je údajne 18 miliónov bicyklov.
Holanďania používajú bicykle veľmi často – na dopravu do školy či práce, ale aj na odvezenie detí, nákupu alebo pošty.
Je zdravým koníčkom pre mladých i starších, ale aj vrcholovým športom.
Jazdí sa po cestách, cyklistických chodníkoch, lesných cestičkách i v horskom teréne. Čiastočne ako výsledok
tohto rozmanitého života sa popri štandardných bicykloch vyvinuli špeciálne modely,
ktoré zaplnili medzery na trhu: hybridné bicykle, skladacie, detské, pretekárske, horské, elektrické a mnohé ďalšie.
Vystavené bicykle ukazujú rôznorodý vývoj tohto dopravného prostriedku. Nájdete tu Sandwich Bike s drevenou kostrou,
tzv. ležiace bicykle (m5 Low Racer, ktorý je údajne najrýchlejším bicyklom sveta), krosový trenažér s kolesami,
bezreťazový model Beixo Slim, či mestský skejtový bicykel SQRL bez riadidiel.

Bicycle Phantasy
Yksi Expo prezentuje zbierku prekvapivých objektov a návrhov holandských dizajnérov, ktorých inšpiroval bicykel,
alebo ktoré sú vyrobené zo súčiastok na bicykel. Od tašiek, doplnkov a šperkov, cez svietidlá, poličky,
stoličky až po koberček zložený z desiatok „kvetov“ z bicyklových duší. Tieto kreatívne prejavy tvoria čiastočne reakciu
na masovú výrobu a na neúnosnú konzumnú a odpad tvoriacu spoločnosť.
V každom prípade však podnietia návštevníkov vnímať realitu a svoje okolie z iného uhla.
Objekty bolo možné vidieť v roku 2008 v Yksi Expo v Designhuis v Eindhovene súčasne s výstavou Bicycle.
Leonne Cuppen bola v tom čase kurátorkou oboch výstav.

Slovak Bicycle Design
Lokálny kontext výstave dodáva jej tretia časť – bicyklové návrhy slovenských dizajnérov – študentov z VŠVU a FA STU,
ktoré boli opakovane medzinárodne ocenené. Uvidíte aj originálny bicykel Bamboo Bike z dielne Braňa Mereša,
amatérskeho dizajnéra a prof. Štefan Klein a jeho študenti predstavia projekt Sustainability – 8 modelov ultraľahkých vozidiel.
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