
De tentoonstelling reVISIONing textile laat de resultaten zien van de deelnemers aan Textile Academy in het 

TextileLab Amsterdam in de Waag, een laboratorium voor mode-, textiel- en materiaalontwerpers, onderzoekers, 

kunstenaars en creatieven die alternatieven willen verkennen voor de huidige textiel- en kledingindustrie.

De getoonde werken variëren van het verven van stoffen met bacteriën tot het ontwerpen voor kunstmatige 

intelligentie of het deelnemen in de productielijn van kleding. reVISIONing textile daagt je uit anders te kijken 

naar textiel in je omgeving.

Imagine making clothes that fill our hearts instead of our landfills;

Imagine fashion free from exploitation and pollution;

Imagine knowing how garments are made;

Imagine making it happen together.

De textiel- en kledingindustrie is aan snelle veranderingen onderhevig en kan zich binnen enkele weken of zelfs 

dagen aanpassen aan nieuwe trends. Toch heeft deze industrie het moeilijk als het aankomt op het invoeren van 

de laatste standaarden op het gebied van duurzaamheid, arbeidsomstandigheden of (digitale) innovatie.

Tentoonstelling

De tentoonstelling “reVISIONing textile” presenteert de zoektocht naar een nieuwe ontwerppraktijk. Vormgegeven 

door ontwerpers, kunstenaars en ontwikkelaars die de behoefte voelen de toekomstige textiel- en kledingindustrie 

zowel te veranderen (revise) als opnieuw te bezien (re-envision).

Textile Academy by Waag Society

Gedurende de afgelopen vier maanden is een groep van vormgevers en kunstenaars uit verschillende disciplines 

en landen samengekomen in de Textile Academy in Amsterdam. Zij hebben kritische gekeken en gezocht naar de 

bestaande en opkomende technieken in textiel. Hoe kunnen we synthetische en eindige bronnen vervangen door 

natuuurlijke, hernieuwbare alternatieven? En wat is de rol van fysiek textiel in de wereld die steeds verder virtueel

wordt en digitaliseert? De “reVISIONing textile” tentoonstelling laat de onderzoeksresultaten tot dusver zien.



Deelnemers

Caroline Bronkers (NL), Adriana Cabrera (CO), Monique Grimord (US), Dagmar Grote (NL), 

Maartje Janse (NL), Joris Lam (NL), Laura Luchtman (NL), Kim Meijer (NL), Brigitta Ruven 

(NL), Ilfa Siebenhaar (NL), Marloeke van der Vlugt (NL)

reVISIONing textile tentoonstelling

opening: 27 januari 20:00u bij Waag Society

Vrijdag 27 januari 20:00u – 22:00u

Zaterdag 28 januari 12:00u – 18:00u 

Zondag 29 januari 12:00u – 17:00u

gratis toegang

locatie 1:

Waag Society

Nieuwmarkt 4

Amsterdam

locatie 2:

Schatjes arts + events

Oudezijds Voorburgwal 119

Amsterdam


