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Pretty Smart Textiles toont werk van ontwerpers op het snijvlak van
mode, kunst en technologie
Na succesvolle edities in Den Haag (2010), Denemarken (2011) en een mini-editie dit jaar in Wenen,
zal de tentoonstelling Pretty Smart Textiles dit najaar voor het eerst te zien zijn voor een Belgisch
publiek. Het Textiles Open Innovation Center TIO3 heeft zijn deuren geopend voor het werk van
innovatieve ontwerpers die de voorhoede vormen in de wereld van elektronisch interactief textiel,
een nieuw medium met de potentie de toekomst van kleding en interieur textiel voorgoed te
veranderen.
De tentoonstelling verkent thema's die voortkomen uit reflecties op technologie en textiel als een
technische tweede huid. Sommige werken visualiseren psychologische dimensies en proberen
problemen met sociale interactie met behulp van technologie tot uitdrukking te brengen en te
verbeteren. Anderen worstelen met de abstracte en klinische aspecten van technologie en proberen
dit te veranderen door het onzichtbare zichtbaar te maken en het immateriële tastbaar. Maar niet alle
werken behandelen technologie als een probleem. Sommige omarmen simpelweg de nieuwe digitale
esthetiek en geven textiel een frisse dynamiek door middel van geluid, beweging en licht.
Kunstenaars en ontwerpers
Bart Hess, Floris Kaayk, Lucy McRae, Jalila Essaïdi, Maartje Dijkstra, Beorn Lebenstedt, Nicky
Assmann, Anja Hertenberger, Local Androids, Meg Grant, Leonie Smelt, Melissa Coleman, Karina van
Heck, Seçil Ugur, Florian Kräutli, Heike Sperber, Django Steenbakker, Aoife Wullur, Ralf Jacobs, Leonie
Urff, Laura Duncker, Marina Toeters, Aniela Hoitink, Anbasja Blanken, Martijn ten Bhömer, Kristi
Kuusk, Eef Lubbers, Paula Kassenaar, Pauline van Dongen, Daniel Schatzmayr, Charlotte ‘t Hart,
Ricardo O'Nascimento, Mandy Smith, Nancy Tilbury, Rogier van der Heide

28/10/2012 – 16/12/2012
Textiles Open Innovation Center TIO3
Oscar Delghuststraat 60
Ronse, België
Bezoekersinfo
Wo, Vr, Zo 13:00 - 17:00
Entree
6€ / 4€ voor 55+, studenten (13 tot 21 jaar), groepen > 10 personen
Gratis: kinderen -12 jaar, personen met een handicap, schoolgroepenbegeleiders
www.prettysmarttextiles.com
Voor informatie over de randprogrammering en workshops kijk op: www.tio3.be
Lukt het niet ons te bezoeken op de openingsdagen?
Contacteer ons voor een afspraak: info@tio3.be of telefonisch +32 (0)55 218007
Over Pretty Smart Textiles
Pretty Smart Textiles is een reizende tentoonstelling die de laatste ontwikkelingen toont op het gebied
van Nederlands elektronische textiel. Elektronisch textiel is een nieuw medium op het raakvlak van
mode, kunst en technologie. De tentoonstelling is een multi-zintuigelijke ervaring die de bezoeker
door middel van interactieve installaties prikkelt na te denken over hoe onze kleding en interieurs
van de toekomst eruit zouden kunnen zien.
Deze editie van Pretty Smart Textiles werd mede mogelijk gemaakt door TIO3 en zustertentoonstelling
TechnoSensual.

Noot voor de redactie
U bent van harte uitgenodigd voor de exclusieve opening:
MAANDAG 29 OKTOBER 19:30-22:00
Tijdens de opening zal er een demonstratie plaatsvinden van TK730, een breiende typemachine en
een DJ-set met Denzipfaden, een barokke DJ outfit die bestuurd wordt met gouden ritsen. Tevens
zullen veel van de participerende kunstenaars aanwezig zijn om vragen over de werken te
beantwoorden.
Graag willen we u vragen te reserveren voor deze opening via: info@prettysmarttextiles.com
Voor meer informatie over de tentoonstelling kunt u contact opnemen met Melissa Coleman.
Telefoon: +31 (0)6 41 01 84 73
E-mail: info@prettysmarttextiles.nl
Website: www.prettysmarttextiles.com
Hoge resolutie afbeeldingen en een PDF met object beschrijvingen en ontwerper biografieën zijn
beschikbaar op aanvraag.
Voor meer informatie over TIO3, de workshops en de overige events dit najaar rondom het thema
“What’s technology got to do with you wardrobe?” kunt u contact opnemen met Ann de Baere.
Telefoon: +32 (0)47 3885315
E-Mail: ann.debaere@tio3.be
Website: www.tio3.be

