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 HA AR!  
menselijk haar in mode en textiel



T E X T I E L C O M M I S S I E . N L

VOORJAARSSYMPOSIUM 2016

HAAR!

Een warm tapijt, een stapel gevilte dekens en een kaptafel... Allemaal gemaakt van 
menselijk haar. In de 21ste eeuw is de toepassing van het materiaal heel divers: 
van het borduren van kimono’s met eigen haar tot de inzet van menselijk haar als 
alternatieve grondstof. Mannelijke kracht, vrouwelijke verleiding: ‘haar’ slingert 
als een rode draad door de geschiedenis. Het voorjaarssymposium gaat over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden om het materiaal voor mode en textiele 
toepassingen te gebruiken. De lezingen en flitspresentaties belichten het thema 
vanuit verschillende invalshoeken. De dag – in Utrecht dit keer – sluit aan bij de 
tentoonstelling HAAR! die het Centraal Museum op dat moment presenteert.
 
De volgende sprekers en flitspresentaties staan op het programma:
Ninke Bloemberg, conservator mode in het Centraal Museum, geeft een inleiding op 
de tentoonstelling HAAR!
Flits van Swine Studio over menselijk haar als alternatieve grondstof (film).
Sarah Cheang, senior docent in designgeschiedenis aan het Royal College of Art in 
Londen, spreekt over haar publicatie Hair, Styling, Culture and Fashion (Engelstalig).
Veerle Tytgat, textielkunstenaar, vertelt over haar onderzoek naar mensenhaar als 
duurzame  textiele grondstof.
Flits van Silvia B over het gebruik van menselijk haar in haar kunstwerken.
Anneke Smelik, hoogleraar visuele cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zal 
spreken over het gevaar van haar.
Flits van Anne-Karlijn van Kesteren, conservator in opleiding, over het werk van 
kunstenaar Masako Takahashi.
Sophie van Gulik, kunsthistoricus, vertelt over het gebruik van haarsieraden in 
Nederland in de 19de eeuw.

Met dank aan 

Inschrijven: donateurs vanaf 15 februari 2016, niet-donateurs vanaf 1 maart 2016.

 

Alix Bizet, 2015. Hesje van menselijk haar. Foto Juliette Delforge.


