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Uitzonderlijke blik achter de schermen van
haute couture
Exclusief in de modetentoonstelling 'The Art of Lace'

Over twee weken opent in het TextielMuseum de internationale modetentoonstelling ‘The Art of Lace |
Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen’. Niet alleen zijn er tientallen kanten creaties van
wereldberoemde modehuizen te zien, uniek is dat de bezoeker toegang krijgt tot exclusief beeld- en
geluidsmateriaal: een luistertour met Cécile Narinx (de Volkskrant) en Jasmijn Bergisch (Viktor&Rolf)
én videobeelden van de intensieve maakprocessen die normaal achter gesloten deuren plaatsvinden.
‘The Art of Lace’ eert naast de visie van de modeontwerper ook het vakmanschap van de kantmaker en
geeft een uitzonderlijke blik achter de schermen van haute couture – van draad tot modeshow.

Luistertour met Cécile Narinx en Jasmijn Bergisch
Hoe komen modehuizen aan hun kant? Wat is een naaihandschrift? En hoe komt het dat er wel eens aan een jurk
wordt gelikt? In een unieke luistertour delen Cécile Narinx van de Volkskrant en Jasmijn Bergisch van Viktor&Rolf
wonderlijke details over het buitengewone vakmanschap achter de modestukken. Ze vertellen onder meer over de
materialen die worden gebruikt, hoe onderdelen geproduceerd worden en de handmatige arbeid die erin steekt. Ook
geven de twee mode-experts een ruimhartig kijkje in de wereld van haute couture, met bijzondere feiten en
anekdotes over de modehuizen en hun creaties.
In het naaiatelier van Chanel
Chanel werd 110 jaar geleden opgericht en is daarmee een van de oudste en meest prestigieuze modehuizen ter
wereld. In de tentoonstelling zijn videobeelden van Chanel te zien die illustreren hoe arbeidsintensief het
maakproces van een couturestuk is. Van een plumassier die op ambachtelijke wijze gevederte in stof verwerkt, tot
het handmatig opnaaien van duizenden pailletjes, en het atelierhoofd dat alles samenbrengt. Tegen de tijd dat het
model over de catwalk loopt zijn er maar liefst 12.000 veren bevestigd en meer dan 1000 arbeidsuren besteed. En
de kantmaker heeft dan al zeker twee maanden aan het kant gewerkt. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de
kwaliteit en verfijning van het kant met hun eigen handen voelen dankzij de stalen en monsters die bij de
tentoongestelde stukken worden gepresenteerd.
De modetentoonstelling ‘The Art of Lace’ laat meer dan veertig creaties zien van modehuizen Alberta Ferretti,
Balenciaga, Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen, Louis Vuitton, Maison Margiela, Schiaparelli en Yiqing
Yin. De tentoonstelling is tot en met 10 mei 2020 te zien in het TextielMuseum in Tilburg.
Klik hier voor het eerdere persbericht over ‘The Art of Lace’.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
In een eerder uitgezonden persbericht is de aanwezigheid van Valentino gecommuniceerd. Helaas is dit modehuis
komen te vervallen. Gelieve hier in de berichtgeving rekening mee te houden.
Downloads: persbericht (pdf) en hi-res beeldmateriaal. Neem voor meer informatie contact op met Bree Tahapary,
Marketing & Communicatie: bree.tahapary@textielmuseum.nl of + 31 610 941 277.

'The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen' is mede mogelijk gemaakt met financiële steun
van | 'The Art of Lace | Haute Couture from Chanel to Iris van Herpen is realised with financial support of:

'The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen' is gebaseerd op de oorspronkelijke tentoonstelling
‘Haute Dentelle’, georganiseerd en gepresenteerd door het Cité de la dentelle et de la mode, Calais, Frankrijk (9
juni 2018 – 6 januari 2019) | Original exhibition ‘Haute Dentelle’ organised and presented by Cité de la dentelle et
de la mode, Calais, France (9 June 2018 – 6 January 2019)
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