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Iris van HerpenIris van Herpen
is een kunstenaar in de modewereld, 

wier werken van grote innovatieve en 

sculpturale waarde zijn. Met haar artistieke 

werk heeft zij een grote impact binnen haar 

discipline, waarbij ze technische innovaties 

combineert met traditioneel vakmanschap. 

Iris liet fotograaf Morgan O’Donovan voor 

dit boek een selectie van zijn foto’s van 

haar werk maken: ‘Hij zoomt in op de 

details, dringt bijna binnen in de materialen. 

Zijn foto’s zijn zo mooi dat je het gevoel 

hebt het materiaal te kunnen aanraken’.  



escapism
micro

wilderness embodied
biopiracy

magnetic motion
hacking infinity

quaquaversal
lucid

V O O R W O O R D

2016. Het jaar waarin de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties 
steeds meer weerklank vinden. Waarin 
impact een toverwoord lijkt, evenals 
‘disruptieve’ technologie die leidt tot nieuwe 
mogelijkheden en andere businessmodellen. 
Het besef groeit dat we onze maatschappij 
op vele fronten anders moeten en kunnen 
inrichten. In dit jaar wint Iris van Herpen de 
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. 
Het had niet beter kunnen passen.

Iris van Herpen ontwerpt couture op het 
snijvlak van kunst, technologie en mode. Met 
haar mode ‘waar normale regels niet gelden’ 
verlegt zij grenzen door steeds weer op zoek 
te gaan naar nieuwe materialen en 
technieken. Zo was zij de eerste die in 2010 
met 3D-geprinte ontwerpen kwam. Haar 
werk heeft impact en kan de disruptieve 
factor vormen die de mode-industrie helpt 
verduurzamen. Het oeuvre van Iris van 
Herpen ademt innovatie, is actueel en 
veelbelovend voor de toekomst.

In haar studio vol prachtige kunstwerken uit 
verschillende collecties en allerlei creaties in 
wording, ontmoetten wij Iris voor de eerste 
keer. Zoals Margriet Schavemaker vertelt in 
het interview verderop in dit boek, voel je 
direct de niet te weerstane neiging om het 
materiaal aan te raken, te voelen. Harde en 
zachte 3D-geprinte elementen zijn 
nauwelijks te onderscheiden van 
handgemaakte delen van de looks. 
Technologie en handwerk worden door Iris in 
een continue dialoog gezet. 

Het ontwerp- en maakproces vloeien in 
elkaar over doordat Iris direct met het 
materiaal op de pop werkt en niet op basis 

van uitgedachte schetsen. Door in het 
proces samen te werken met andere 
disciplines zoals wetenschappers, 
architecten en kunstenaars en kennis te 
delen wordt het eindresultaat beter, rijker. 
We denken aan onze eigen ontwerppraktijk 
als ingenieursbureau waar integraal 
ontwerpen eveneens tot rijkere 
oplossingen leidt door in multidisciplinaire 
teams in korte loops te ontwerpen. Met 
elkaar leren we steeds beter te bouwen 
met de natuur, een belangrijk ‘materiaal’ in 
ons ontwerp. 

We bewonderen de ambitie, de bezieling 
die Iris drijft om van mode een waardevol 
product te maken. Zo werkt Iris onder meer 
aan zelfreparerende biobased stoffen. Haar 
innovaties op het gebied van 3D-printbare 
materialen kunnen op termijn schakels uit 
de productieketen wegnemen. Circulair 
denken, nieuwe (productie)technieken en 
afbreekbare materialen dragen bij aan een 
duurzame toekomst. Het werk van Iris laat 
zien dat creativiteit nodig is om 
vernieuwing tot stand te brengen. Zij is dan 
ook de overtuigende vijftiende winnaar van 
onze Kunst+Techniek-prijs, die zij op 3 
november 2016 ontving in de Bergkerk in 
Deventer. 

Ter gelegenheid van de prijs is dit boek 
samengesteld, waarin Iris - net als in haar 
shows - de kijker de ruimte biedt voor een 
eigen ervaring met haar werk. Het close-up 
beeldverhaal met foto’s van fotograaf 
Morgan O’Donovan verwondert en biedt 
een nieuw perspectief op een wereld van 
materialen die onvoorstelbaar leek.  

directie Witteveen+Bos 
Karin Sluis 
Henk Nieboer
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O V E R  I R I S  VA N  H E R P E N 

Ze wilde ooit ballerina worden. Haar fascinatie voor het 
bewegen en de vorm van het vrouwelijk lichaam komt 
ook in haar ontwerpwerk sterk tot uiting. Tijdens haar 
opleiding fashion design aan ArtEZ in Arnhem werkte Iris 
van Herpen bij modeontwerper Alexander McQueen en 
textielkunstenaar Claudy Jongstra. In 2007 begon ze 
haar eigen label. Sinds 2011 is Iris van Herpen lid van de 
prestigieuze Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Van Herpen ziet het vrouwelijk lichaam als een canvas, 
waarvoor zij telkens nieuwe draagbare sculpturen 
ontwerpt. Haar ontwerpen ontstaan door een unieke 
behandeling van het materiaal of het creëren van geheel 
nieuwe materialen. Voor dit materiaalonderzoek en de 
onderscheidende manier waarop zij haar collecties 
presenteert, doet Van Herpen interdisciplinair onderzoek 
en werkt zij vaak samen met andere kunstenaars en met 
wetenschappers. Zij was in 2010 de eerste die met 
3D-geprinte ontwerpen kwam. Naast kleding ontwerpt 
Van Herpen ook schoenen, tassen en andere 
accessoires.

Haar ontwerpen zijn in collecties van diverse musea 
wereldwijd opgenomen. Het artistieke werk van Van 
Herpen wordt breed erkend. Zo ontving zij eerder in 
2016 al het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Modestipendium en de STARTS Prize van de Europese 
Unie.

O V E R  M O R G A N  O ’ D O N O VA N 

Morgan O’Donovan is een Ierse fotograaf en de uitvinder 
van de MOD54. Hij werkt met name in Londen en Parijs 
aan uiteenlopende foto-opdrachten, voornamelijk in 
reportagestijl.

Opdrachtgevers zijn onder andere Dior, Chloe, Erdem, 
Vogue Paris, Self Service, i-D, Dazed & Confused en 
Wallpaper.

E S C A P I S M ,  J A N U A R I  2 0 1 1 

Ontsnappen aan het alledaagse door het vluchten in digitaal entertainment associeert Iris van Herpen 
met leegheid, maar ook met een groteske wereld waarin alles mogelijk is. 

M I C R O ,  J A N U A R I  2 0 1 2

De wereld van micro-organismen is alleen zichtbaar met een microscoop. De foto’s die 
wetenschappelijk fotograaf Steve Gschmeissner hiervan maakte zijn de inspiratie voor deze collectie.  

W I L D E R N E S S  E M B O D I E D ,  J U L I  2 0 1 3

De levendige, organische sculpturen van David Altmejd en het onderzoek naar magnetisme van 
Jolan van der Wiel zijn inspiratiebronnen voor Wilderness Embodied.  

B I O P I R A C Y,  M A A R T  2 0 1 4 

Farmaceutische bedrijven hebben geprobeerd patenten over onze genen vast te leggen. 
Zouden wij dan nog eigenaar zijn van ons lichaam? De kwestie geeft een gevoel van vrijheidsberoving. 
Deze collectie werd in samenwerking met Lawrence Malstaf gepresenteerd.  

M A G N E T I C  M O T I O N ,  S E P T E M B E R  2 0 1 4

Deze collectie is een verkenning van het samenspel van magnetische krachten, geïnspireerd op een 
bezoek dat Van Herpen bracht aan CERN. Door de dynamiek van aantrekken en afstoten brengt 
Van Herpen natuur en technologie samen. 

 H A C K I N G  I N F I N I T Y,  M A A R T  2 0 1 5

Het idee van terravorming staat centraal in deze collectie. Terravorming staat voor het aanpassen van 
de biosfeer van een andere planeet om het op aarde te doen lijken. 

Q U A Q U A V E R S A L ,  O K T O B E R  2 0 1 5

Geïnspireerd door de levende boombruggen in India, vloeien natuur en architectuur in deze collectie 
samen: door verschillende technieken van snijden, weven, vouwen en groeien te mixen op een manier 
die de traditionele wijze van het vervaardigen van kleding ver overstijgt. 

L U C I D ,  M A A R T  2 0 1 6

Voor deze collectie staan lucide dromen centraal. Bij deze vorm van dromen is de dromer zich bewust 
van het feit dat het om een droom gaat, waardoor een zekere mate van controle over de gedroomde 
gebeurtenissen mogelijk is.



I N T E R V I E W  M E T  I R I S  VA N  H E R P E N

Door Margriet Schavemaker

Op de spectaculaire online foto’s en filmpjes is het lastig om 
te zien van welk materiaal de uitgesproken ontwerpen van 
Iris van Herpen gemaakt zijn. In het echt, van dichtbij, zie je 
dat de glooiingen, punten, kartelingen en welvingen bestaan 
uit een onbekende mengeling van hard en zacht, glad en 
stroef. Op bezoek in haar studio in het Amsterdamse 
Westerdok wil ik dan ook het liefst meteen alles aanraken. 
Van Herpen vindt het prima: ‘Als je het aanraakt, snap je het 
vaak opeens, want het kan er heel anders uit zien dan het 
echt is. Natuurlijk begrijp je het veelal innovatieve proces 
waarmee het materiaal tot stand is gebracht niet direct, maar 
wel het bijzondere eraan. Deze subtiele, tactiele ervaring is 
een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dat haal je er als 
kijker niet uit als je bij een show zit of door een expositie 
loopt’. 

We nemen plaats tussen de paspoppen, aan een bureau vol 
samples van nieuwe materialen. We bespreken de 
tentoonstelling in de Bergkerk in Deventer, die Van Herpen, 
zoals alle winnaars van de Witteveen+Bos-prijs voor 
Kunst+Techniek, mag inrichten. Van Herpen heeft besloten 
om hoogtepunten uit diverse collecties te exposeren. Zo zijn 
er ontwerpen uit de collectie Hybrid Holism (2012) waarin het 
idee centraal staat dat alle materie om ons heen leeft, ademt 
en beweegt. Ook zijn er ontwerpen te zien uit de collectie 
Capriole (2011) waarin ze het gevoel wilde weergeven van 
net voor en na de vrije val tijdens een parachutesprong. Een 
speciale rol is weggelegd voor de collectie Voltage uit 2013. 

Voltage wordt door jou als een sleutelmoment in je 
carrière beschouwd. Kun je uitleggen waarom?

‘Als kind wilde ik danser worden en dat is iets wat nog heel 
veel in mijn werk terugkomt. Die beweging van het lichaam, 
het zichtbaar maken van de onzichtbare energiestromen 
binnenin het lichaam en in de wereld die ons omgeeft. 
Eigenlijk is Voltage de meest directe vertaling daarvan. Als 
je kijkt naar de collectie, de vormen en het materiaal, het 
gaat allemaal om het verbeelden van spanning en energie. 
Ik laat dingen uit een ander materiaal komen door de 
verschillende laagjes, het werk vibreert bijna als je ermee 
loopt. Een heel dun materiaal dat als een 3D-bontlaag 
meebeweegt.’ 

Je laatste twee shows waren relatief ingetogen. 
De presentatie van Voltage was echter een enorm 
spektakel met kunstenaar Carlos Van Camp. 
 
‘Het ging erom dat we het verhaal van deze collectie duidelijk 
wilden neerzetten voor het publiek. Twee Nederlandse 
choreografen ontwierpen een prachtige performance waarin 
Van Camp met een Tesla-machine liet zien hoe het menselijk 
lichaam elektriciteit geleidt en dat het er op het hoogste punt 
of het dunste punt uitkomt. Daar kan je als danser mee 
spelen. Jij bent degene die de energiebanen beheert. Je 
hebt er extreme controle over. Zo zichtbaar. Mooi om er met 
deze show een geheel van te maken. Als ik terugkijk, voelt 
het als een hele logische collectie.’ 

En je werkte nog met veel meer mensen samen.

‘Ja, onder meer met Neri Oxman, een superslimme 
professor en ontwerper werkzaam bij het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) in Boston, met een eigen lab 
waar ze werkt aan combinaties van biologie en technologie. 
Zij heeft veel onderzoek gedaan naar zijderupsen en hun 
waarde voor de productie van nieuwe bouwmaterialen. Met 
haar heb ik voor het eerst flexibele materialen kunnen 
printen, dus zachte 3D-prints. En samen met architect Julia 
Koerner heb ik voor het eerst verschillende materialen, 
zowel natuurlijke als synthetische, in een keer samen 
kunnen printen.’ 

Portret: Jean-Baptiste M
ondino

Dialoog tussen 
innovatie en 
ambacht



Het was ook je eerste kennismaking met de 
Canadese architect Philip Beesley, met wie je 
sindsdien nauw samenwerkt. Hoe kwam het 
contact tussen jullie tot stand?

‘Voor de collectie die voorafging aan Voltage, Hybrid 
Holism, had ik me al door hem laten inspireren. Ik 
kende hem toen nog niet, maar was zo gefascineerd 
door zijn werk dat ik die hele collectie erop gebaseerd 
heb. Hij heeft dat online gezien en toen contact met 
mij opgenomen. Wat heel leuk was, want ik had geen 
idee dat ik met hem zou kunnen samenwerken. Soms 
voelt het alsof de velden heel ver uit elkaar liggen en 
dan zie je niet direct een praktische realistische 
samenwerking.’ 

Hoe gaat het proces van zo’n samenwerking dan?

‘We hebben wat mailcontact gehad en hij is 
vervolgens naar Amsterdam gekomen met een grote 
koffer vol met samples. Toen hebben we twee dagen 
van alles geprobeerd. Dat was gelijk erg hands-on, 
wat heel leuk was, want meestal leer je iemand eerst 
een beetje kennen, voorzichtig aftasten. Maar wij zijn 
gelijk in het diepe gesprongen. Ik heb hem alles laten 
zien, materialen en testjes. We zijn meteen aan de 
slag gegaan en daarna in contact gebleven. Ik werk nu 
af en toe bij hem in zijn studio in Canada en hij werkt 
soms hier. Onze teams werken sindsdien ook veel 
samen. En als ik iets spannends ontdek, stuur ik het 
meteen daarheen, soms heeft het niet eens een doel. 
Ook daarom is Voltage zo’n cruciaal moment in mijn 
ontwikkeling. Het was de eerste spark van deze 
co-creatie. Een hele mooie samenwerking tussen twee 
studio’s die iets zo compleet verschillends doen.’

In de studio van Van Herpen verricht een flink aantal 
medewerkers hun werk ambachtelijk, met de hand. 
Iets dat je eerder zou verwachten in een conventionele 
ontwerpstudio. Toen ze haar eerste collecties 
presenteerde, nadat ze in 2007 haar eigen label was 
begonnen, was Van Herpen vooral de modeontwerper 
die met de 3D-printer furore maakte. Nog steeds 

worden haar ontwerpen vooral gezien als 
innovatief en experimenteel. Terwijl het 
tegelijkertijd dus veel handwerk is en haar 
vormentaal zich steeds meer richting de natuur 
lijkt te bewegen. Ik vraag Van Herpen hoe dat zit. 
Is ze zich aan het ontworstelen aan de focus op 
technologie? Het gemak waarmee ze antwoord 
geeft, doet vermoeden dat ze deze vraag al vaker 
heeft moeten beantwoorden: ‘Ik geloof heel erg in 
de combinatie van technologie en craftsmanship. 
Die twee kunnen elkaar ontzettend inspireren en 
beïnvloeden. Soms ontdek ik een nieuwe 
technologie die me weer inspireert tot handwerk, 
en vice versa. Het voelt heel beperkend om 
slechts met een van de twee bezig te zijn. Maar 
technologie op zichzelf is voor mij geen 
inspiratiebron, daar is het te beperkt voor. Als je 
kijkt naar mijn looks die met nieuwe technologie 
gemaakt zijn, dan valt inderdaad op dat ze 
meestal een heel organisch voorkomen hebben, 
omdat ik uit dat organische de meeste inspiratie 
haal. Uit de natuur zelf, maar ook uit het 
maakproces. Dat is waar mijn basis en mijn 
esthetiek liggen. Ik combineer technologie om 
stappen verder te komen en meer vrijheid te 
creëren in wat ik kan doen’.
 
Ze denkt na en vervolgt dan: ‘Door technologie 
ben ik wel gaan samenwerken. Van mezelf ben ik 
best een einzelgänger. Als de technologie er niet 
was geweest, was ik waarschijnlijk helemaal niet 
gaan samenwerken en had ik het veel meer bij 
mezelf gehouden. Dat vind ik een hele mooie stap. 
Alleen ben ik nu wel weer veel stappen verder: in 
plaats van dat technologie een grote invloed heeft 
op mijn maakproces, kan ik het nu ook omdraaien. 
Mijn ontwerpproces met nieuwe technieken trekt 
toe naar hoe ik ontwerp met handwerk. In het 
ontwerpproces smelt het nu allemaal samen: oud 
en nieuw, conventie en experiment. In mijn 
vroegere werk is het vaak nog gescheiden. Dan 
kun je zien wat er met de hand en wat er met de 
machine is gemaakt’.

Bieden ontwikkelaars zich bij jou aan met 
nieuwe printers en dergelijke?

‘Zeker, we werken veel samen met ontwikkelaars 
van over de hele wereld. Instituten en bedrijven 
zien ook wel dat we openstaan voor nieuwe 
technieken. Daarom krijg ik vaak de primeur om 
met die nieuwe technieken te mogen werken. De 
interactie is leuk, maar het verschilt natuurlijk: het 
ene vind ik niets en het andere vind ik wel 
interessant. Het is zeker geen must. Het moet wel 
organisch passen bij wat we doen. Het is niet dat ik 
een machine gebruik om maar die machine te 
gebruiken. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.’ 

Hoe ontwerp je precies?

‘Het maakproces is heel onzichtbaar: ik doe het 
allemaal op de pop. Ik werk dus met de 
materialiteit, de valling van een materiaal, de 
driedimensionaliteit in structuur, materiaal en 
gevoel. Andere ontwerpers werken vaak vanuit het 
tekenen en patronen. Bij mij begint het met het 
materiaal, bij tekenen heb ik het gevoel dat ik te 
veel in mijn hoofd blijf zitten. Dan probeer ik het te 
visualiseren, maar dan is het toch niet echt, het 
blijft dan plat. Ik heb interactie nodig. In het begin is 
het materiaal mij meer aan het leiden en op een 
gegeven moment kom ik op een punt dat het 
omdraait. Dat is dat punt van ‘yes, eindelijk’.’ 

Je bent misschien meer een beeldhouwer 
dan een tekenaar of schilder, als je het zou 
vergelijken met de conventionele beeldende 
kunst. 

‘Ja, ik ben echt fysiek onderdeel van het 
maakproces. Eigenlijk worden het maak- en het 
ontwerpproces één. Terwijl als je een tekening 
maakt, dan geef je hem door aan je medewerkers 
die het getekende uitvoeren. Dan volgt het proces 
van uitvogelen hoe dat precies aan te pakken. 
Omdat je wilt dat het materiaal er op een bepaalde 

manier uit gaat zien, werk je soms tegen het 
materiaal in. De ontwerper hoeft daar eigenlijk 
helemaal niet meer bij te zijn, want het gaat puur 
om de constructie. Omdat ik op de pop bezig ben, 
bouw ik eigenlijk al aan de constructie terwijl ik 
ontwerp. Mijn atelier werkt daardoor heel anders: 
zij hoeven vervolgens het ontwerp alleen maar te 
vertalen naar een patroon. Dat is een veel prettiger 
proces.’ 

Hoe begin je?

‘Waar veel ontwerpers hun materialen ergens 
bestellen, gaan wij daar een stap voor zitten: we 
beginnen met het ontwikkelen van de materialen. 
Daar gaat heel veel tijd in zitten, het kan jaren 
duren voordat een materiaal af is en in een 
collectie komt. Ik werk dan ook minder in seizoenen 
dan andere ontwerpers, omdat ik meer tijd nodig 
heb. Met veel bedrijven en studio’s begin ik iets, 
zonder dat ik weet wanneer dat klaar zal zijn. Ik laat 
het organisch gebeuren.’

Van welk materiaal denk je momenteel: 
daar moet ik echt iets mee?

‘Er zijn altijd wel enkele materialen die buiten mijn 
bereik zijn, waarvan ik hoop dat die er een keer 
aankomen. Ik hou ook in de gaten wat er gebeurt in 
andere disciplines. Ik combineer en experimenteer, 
bewerk en transformeer tot iets dat past bij een 
kledingstuk. De conceptuele ontwikkeling gebeurt 
in de studio, maar ik reis vaak, want in diverse labs 
over de hele wereld is er materiaal in ontwikkeling.’

Wat wordt jouw volgende stap? 

‘Ik denk over het algemeen dat op de lange termijn 
de combinatie van biologie en technologie heel 
veel interessants gaat opleveren, zeker op gebied 
van materialiteit. Dit zal bepalend worden voor wat 
ontwerpers gaan doen. Ik vind het ongelooflijk 
interessant om dat verder te onderzoeken.’



Speelt duurzaamheid ook een rol? 

‘In mode vind ik zonder meer dat de grootste focus 
op duurzaamheid moet liggen. Zeker als we het over 
vernieuwing hebben, want het is schrijnend hoe dat 
nu gaat. Zowel in de materialen als in de productie. 
We zijn er ook veel mee bezig om daar met kleine 
stapjes verbetering in te brengen. Hopelijk gaat dat 
gevolgen hebben. Op alle vlakken vallen er dingen te 
verbeteren: hoe een materiaal ontwikkeld is, of de 
ingrediënten van een materiaal afbreekbaar zijn, of 
er veel afval wordt gegenereerd tijdens het 
maakproces. Waar we naar kijken bij nieuwe 
technieken is ook of het materiaal herbruikbaar is.’ 

Denk je ook na over nieuwe presentatievormen? 
Je succesvolle tentoonstelling in het Groninger 
Museum uit 2013 reist nog steeds de wereld 
rond. Het museale lijk je ook steeds meer toe te 
passen in je modeshows: Seijaku, in juli 2016, 
vond plaats in een kerk. Het publiek kon rond 
de modellen lopen onder begeleiding van 
esoterische klanken. Het einde van de catwalk? 

‘Die museumtentoonstelling is inderdaad een 
geweldig succes. Maar mijn collecties kortstondig en 
op het lichaam presenteren vind ik wel echt een 
meerwaarde hebben ten opzichte van een expositie. 
Dus die shows blijf ik zeker doen. Natuurlijk kan de 
combinatie van show en een persoonlijke ervaring 
voor de bezoeker nog veel meer benut worden. Bij 
mijn twee laatste shows heb ik de hiërarchie 
weggehaald en ook de snelheid. Daarmee verdween 
veel van wat een conventionele modeshow eigenlijk 
is. Daarnaast denk ik dat het voor mij vooral heel 
belangrijk is om de grenzen te blijven verleggen qua 
interdisciplinariteit. Daar heb ik al wel wat dingen in 
gedaan zoals bij de presentatie van Voltage, maar 
daarin kan ik zeker nog meer doen. Er zijn nog heel 
veel instituten, wetenschappers en kunstenaars 
waar ik iets mee wil doen en waarmee ik het begrip 
van mode nog veel wijder en interessanter kan 
maken.’



J U R Y 

Olof van Winden (voorzitter) is oprichter van de 
internationale netwerkorganisatie TodaysArt, die onder 
andere het jaarlijkse TodaysArt Festival in Den Haag 
organiseert. Sinds het ontstaan in 2005 heeft TodaysArt 
zich gevestigd als een van de meest vooraanstaande 
kunst-, muziek- en technologiefestivals ter wereld. 
De organisatie werkt (mee) aan diverse exposities 
en presentaties en ontplooit momenteel activiteiten 
in Japan, Mexico, Rusland en India. Van Winden 
organiseert festivals, is curator en neemt zitting in vele 
adviescommissies.

Alex Adriaansens studeerde aan de Koninklijke 
Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. 
Hij is directeur van kunstinstituut V2_, waarvan hij een 
van de grondleggers is, en van het Dutch Electronics 
Arts Festival (DEAF). Hij is actief als gastcurator 
voor verschillende kunst- en technologiefestivals en 
evenementen. Kunst, wetenschap en technologie en hoe 
deze de realiteit waarin we leven zowel vormen als tegen 
het licht houden, is een belangrijk aandachtspunt in zijn 
presentaties.

Joost Rekveld is een kunstenaar die wordt gedreven 
door de vraag wat de mens kan leren van een dialoog met 
machines. In zijn films en installaties onderzoekt hij de 
zintuiglijke consequenties van zelfontworpen systemen, 
die vaak zijn geïnspireerd op vergeten uithoeken in de 
geschiedenis van wetenschap en technologie. Hij was 
betrokken bij vele interdisciplinaire samenwerkingen met 
componisten, theatermakers en choreografen. Behalve 
kunstenaar is Rekveld ook docent en curator.

Margriet Schavemaker is kunsthistoricus, filosoof en 
mediaspecialist. Zij is manager Educatie, Interpretatie 
en Publicatie bij het Stedelijk Museum Amsterdam en 
werkte eerder als docent en assistent-professor aan 
de afdelingen kunstgeschiedenis en mediastudies 
van de Universiteit van Amsterdam. Schavemaker is 
(mede)auteur en redacteur van diverse werken over 
hedendaagse kunst en kunsttheorie. 

J U R Y R A P P O R T 

Met trots presenteert de jury van de Witteveen+Bos-prijs 
voor Kunst+Techniek de winnaar van 2016: 
modeontwerper Iris van Herpen (Wamel, 1984). 

Binnen de mode is er internationale waardering voor haar 
ontwerpen, die gekenmerkt worden door een unieke mix 
van futuristische en organische vormen die als 
bewegende sculpturen het menselijk lichaam omgeven. 
Sterren als Björk, Beyoncé en Lady Gaga hullen zich in 
Van Herpens ontwerpen, die opvallen door de unieke 
stoffen die Van Herpen zelf ontwerpt in samenwerking 
met vele specialisten uit binnen- en buitenland. 

Nog niet eerder in de geschiedenis van de 
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek stond de 
mode centraal. Terwijl het een gebied is met een grote 
maatschappelijke betekenis en een dominante rol in 
onze visuele cultuur. Daarnaast is het een domein waar 
in het productieproces veel misstanden zijn: van 
onverantwoorde belasting van het milieu tot 
kinderarbeid. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
experimentele couture de blik richt op technologische 
innovatie. Wie weet is het over tien jaar de gewoonste 
zaak van de wereld om thuis je kleding te 3D-printen, op 
maat en naar smaak, met behulp van duurzame 
grondstoffen.

Hoewel Van Herpen het begin van haar carrière stevig 
kracht bijzette door de spectaculaire inzet van door 
3D-printers geproduceerde ontwerpen, is de betekenis 
van haar werk niet te reduceren tot de omarming van de 
meeste innovatieve technieken. In de eerste plaats 
neemt in Van Herpens ontwerppraktijk ambachtelijkheid 
een groeiende rol in. Zo wordt er veel met de hand 
gewerkt en conventionele productiemethodes worden 
een nieuw leven ingeblazen. Daarnaast speelt co-creatie 
een cruciale rol. Jaar in jaar uit wordt met een 
interdisciplinair netwerk van toonaangevende experts 
gewerkt aan experimentele materialen waarbij de mix 
tussen biologie en technologie veelbelovende resultaten 
genereert. 

De jury is geïnspireerd door de wijze waarop Van 
Herpen haar persoonlijke fascinatie voor de beweging 
van het menselijk lichaam, de onzichtbare energieën 
in de natuur en de gelaagdheid van onze zintuiglijke, 
synesthetische ervaringen in haar werk thematiseert. 
Het oeuvre lijkt door de jaren heen steeds sensitiever 
te worden. De meer poëtische, intieme ontwerpen 
vertalen zich ook in een nieuwe wijze waarop het 
werk gepresenteerd wordt. De afgelopen twee 
seizoenen verraste Van Herpen de Parijse 
modewereld met atypische modeshows: geen catwalk 
maar een sacrale ruimte waar men tussen de 
modellen kon lopen. Een totaalervaring die doet 
denken aan een museale tentoonstelling. Niet zo 
verwonderlijk, want de spectaculaire ontwerpen van 
de Nederlandse modeontwerper worden al jaren 
verzameld door toonaangevende verzamelaars en 
musea en haar tentoonstelling in het Groninger 
Museum reist nu de hele wereld over, met in 
2016/2017 maar liefst acht venues in de Verenigde 
Staten. 

De verhouding tot kunst is belangrijk. Zoals Van 
Herpen het zelf formuleert: ‘In mijn werk probeer ik te 
laten zien dat mode een manier is om je artistiek uit te 
drukken, dat mode gaat om het tonen en dragen van 
kunst en niet alleen om betekenisloze functionaliteit, 
of om kleding als commercieel instrument. Ik probeer 
met mijn werk te laten zien dat mode in deze wereld 
zeker toegevoegde waarde kan hebben, dat het 
tijdloos kan zijn en dat de consumptie ervan minder 
belangrijk kan zijn dan de totstandkoming’.

Van Herpen slaagt er op jonge leeftijd als geen ander 
in deze ambitieuze doelstellingen te realiseren. De 
jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 
is dan ook unaniem van mening dat dit het juiste 
moment is om Van Herpen te belonen voor de 
inspirerende wijze waarop ze een nieuw domein 
neerzet tussen techniek en biologie, innovatie en 
ambachtelijkheid, mode en kunst, en daarnaast de 
ontwerppraktijk middels co-creatie, onderzoek en 
interdisciplinariteit weet te transformeren. 



www.irisvanherpen.com

Fotografie
Morgan O’Donovan

Ontwerp
Houdbaar

Redactie
Witteveen+Bos

Druk
Anders / Drukkerij Roelofs bv

Afwerking
Binderij Hexspoor

Papier
Papyrus MultiDesign Original White / Chromocard HB

© 2016
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek
www.kunsttechniekprijs.nl
www.witteveenbos.com

ISBN 978-94-90335-09-0






