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Anouk Wipprecht presenteert ‘Living Pods’ bij
Amsterdam Light Festival
De FashionTech-ontwerpster vertelt uitgebreid over haar werk
16 dec 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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De Nederlandse FashionTech-ontwerpster Anouk Wipprecht staat
bekend om haar mode-items die ze voorziet van technologische
innovaties. Voor het eerst in haar carrière toont Wipprecht gedurende
de vijfde editie van het Amsterdam Light Festival haar werk in de open
lucht. Fashionweek.nl ontmoette Wipprecht tijdens de Artist Meeting
van het festival, waar ze sprak over haar iconische werkwijze, ideeën
en nieuwste creatie ‘Living Pods’.
Mode in een breder perspectief plaatsen kan Anouk Wipprecht als geen ander. Niet alleen
modetechnieken, maar ook interaction design, bouwkunde en wetenschap spelen een grote rol
binnen haar technologische couture. “Ik bouw eigenlijk robots om het lichaam heen. Binnen mijn
ontwerpen kijk ik naar hoe het lichaam functioneert in verschillende ruimtes. Iedereen heeft
naast zijn of haar intieme en persoonlijke territorium ook een sociale ruimte en publieke ruimte.
Ik creëer ontwerpen die een nieuw dialoog aangaan tussen het lichaam en haar omgeving.” Als
voorbeeld noemde ze de Smoke Dress, die ze in 2012 samen met architect Niccolo Casas en
autofabrikant Volkswagen ontwierp: “Het werk is 3D-geprint met het Wexibele materiaal TPU 92A1 en voorzien van sensoren. Zodra iemand in de persoonlijke zone van de jurk komt, begint de
jurk rook uit te stoten.”

"Ik bouw eigenlijk robots om het lichaam
heen "
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De Spider Dress die Anouk Wipprecht ontwierp in samenwerking met softwaregigant Intel Edison. “Niet alleen de ledematen, maar ook
de ogen van spinnen zijn gebruikt als inspiratiebron. Kijk maar naar de zwarte onderdelen bovenaan de jurk,” aldus Wipprecht. ©
Jason Perry.

Biomimicry
Wipprechts nieuwste technologische hoogstandje, ‘Living Pods’, maakt deel uit van de Illuminade
wandelroute van het jaarlijkse Amsterdam Light Festival. Het thema van dit jaar is ‘biomimicry’,
een kennisdomein waarbij onderzocht wordt hoe structuren uit de natuur kunnen bijdragen aan
het oplossen van menselijke problemen. Voor Wipprecht een bekend gebied en daarom ook
passend binnen de tentoonstelling.
Niet alleen voor de vorming van haar ontwerpen, maar ook als systeem verwerkt Wipprecht het
idee van biomimicry in haar werk. “Ik kijk vaak hoe dieren zich in speci]eke situaties gedragen en
projecteer deze gedragingen vervolgens op mijn jurken. Daarnaast zijn de systemen, zoals de
sensoren en camera’s, belangrijk. Dit is goed terug te zien in de ‘Spider Dress’ die ik samen met
Intel Edison heb gemaakt. Op de schouderpartij zijn mechanische ledematen verwerkt. Zodra je
de persoonlijke ruimte van de drager betreedt, word je aangevallen. Tja, dat kan in sommige
gevallen behoorlijk goed van pas komen.”.

LEES OOK
Alles over de technische toekomst van mode op ThingsCon

Voor haar interactieve structuren denkt Wipprecht niet vanuit menselijke reacties, maar vanuit de
gedragspatronen en gedragingen uit de natuur. “Mensen zeggen niet snel wanneer iemand een
bepaalde grens overgaat, terwijl een kat meteen zijn klauw naar je toeslaat. Deze natuurlijke en
dierlijke gedragspatronen probeer ik te verwerken in mijn ontwerpen. Het idee van
afweermechanismen en hoe er in verschillende situaties wordt gereageerd, dat is mijn idee van
biomimicry.”
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Wipprechts nieuwste creatie in samenwerking met Somfy voor het Amsterdam Light Festival © Herman van Gestel

Futuristische ‘Living Pods’ bij Amsterdam Light Festival
Amsterdam Light Festival is een jaarlijks lichtkunstfestival waar lichtkunstwerken worden
tentoongesteld van onder andere kunstenaars, ontwerpers en architecten. Voor het eerst voegt
het multidisciplinaire lichtfestival een modeontwerpster aan dit rijtje toe. Hier laat Wipprecht
voor het eerst haar ‘Living Pods’ zien, die zij ontwikkelde samen met de Franse specialist in
smart home en gemotoriseerde oplossingen, Somfy.
Vorig jaar startte de samenwerking tussen beiden met het verhaal ‘The Art of Motion’, waarvoor
Wipprecht begin dit jaar de Smart Dress presenteerde. Het verhaal gaat tijdens Amsterdam Light
Festival verder met de introductie van de ‘Living Pods’: “Deze interactieve couture
lichtaccessoires wilde ik heel graag bouwen. Het is iets compleet buiten de mode om. Met
Somfy ben ik gaan kijken naar slimme designaccessoires in huis waarbij niet alleen mode, maar
ook het huis couture kan worden.”
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Concept voor de Somfy lamp/ Living Pods van Anouk Wipprecht in samenwerking met Somfy. De bladvormen zijn ontwikkeld door
Wipprecht in 3ds Max, samen met de in Los Angeles actieve concept designer Igor Knezevic. © Anouk Wipprecht.

Haar ‘Living Pods’ zijn geïnspireerd op bloemen en staan opgesteld in de Amsterdamse Hortus
Botanicus. “Voor mij is de Hortus Botanicus echt een omgeving waar bloemen Woreren, maar in
de winter is er hier geen een te vinden. Zo kwam ik op het idee om dit project te inspireren op
bloemen uit de Hortus. De hangende, vijfarmige grippers zijn ontworpen in Fusion360 en volledig
3D-geprint en voorzien van een gemechaniseerd systeem dat open en dicht kan.”
De ‘Living Pods’ worden tentoongesteld samen met twee jurken, waaronder de Smart Dress.
Samen vormen ze een speciale installatie, een soort ‘Gesamtkunstwerk’ dat een wisselwerking
laat zien tussen de mens en de natuur in de Hortus. “In de jurken zitten lampjes, die reageren op
beweging. En de pods openen zodra er iemand aan komt lopen. Ze klappen open en geven licht.
Het zijn nu prototypes, maar het zou echt cool zijn als deze mechanische lampen uiteindelijk ook
daadwerkelijk in productie gaan en in de woonkamers komen te hangen.”

"Vanuit een atelier sta je ineens in een tuin
te werken, dat is echt heel tof!"

Buitenpresentatie in de Hortus Botanicus
Voor het eerst is het werk van Anouk Wipprecht niet binnen, maar buiten te vinden. “Ik heb voor
dit festival mijn horizon echt enorm verbreed door onder andere één van mijn jurken in een vijver
tentoon te stellen. Sowieso is deze buitenpresentatie iets compleet anders dan wat ik ooit heb
gedaan heb. Vanuit een atelier sta je ineens in een tuin te werken, dat is echt heel tof!”
Uiteindelijk bleek het een bijzondere uitdaging te zijn om Wipprechts werk buiten te kunnen
presenteren. “Naast de jurk in de vijver, zijn mijn andere ontwerpen voorzien van kleine motoren.
Als deze motoren nat worden, dan heb je wel een probleem en daarom hebben we er een
speciaal ‘huis’ omheen gebouwd. Ik ben ontzettend blij met het eindresultaat. Het is niet alleen
een bijzondere en ongewone tentoonstellingslocatie, maar ik vind het ook een mooi idee dat mijn
jurken en pods tijdelijk plaatsmaken voor de verloren gegane bloemen van de Hortus.”

"Onze wereld wordt een interdisciplinaire
wereld, waarin alles met elkaar zal
samensmelten"
Wipprecht vindt het ontzettend leuk om te zien hoe alle kunstenaars die meedoen aan het
Amsterdam Light Festival de openbare ruimte voor een korte periode compleet veranderen. “Ik
zie al deze kunstwerken als kleine schepsels die naar de stad komen om daar tijdelijk te wonen.
Sowieso vind ik het mooi om te zien dat meer kunstenaars hun horizonnen verbreden.
Uiteindelijk is dat ook waar het allemaal naartoe gaat. Onze wereld wordt een interdisciplinaire
wereld, waarin alles met elkaar zal samensmelten.”
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Living Pods van Anouk Wipprecht in samenwerking met Somfy voor Amsterdam Light Festival. © Herman van Gestel

Wil jij het werk van Anouk Wipprecht in levenden lijve zien? Als onderdeel van het Amsterdam
Light Festival zijn haar ‘Living Pods’ nog tot en met 8 januari 2017 te zien in de Hortus
Botanicus.
Credits header image: © Herman van Gestel
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