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Anouk Wipprecht žije a pracuje její výtvarné směřování je silně ovlivněno novými výzkumy a 
dostupností nových technologií a materiálu na trhu a tak se zařadila do inovačního proudu mladých 
umělců pracujících na poli experimentu otevírajících nové pracovní oblasti – Občanská věda. 
Holandská designérka a inovátorka pracuje ve vynikající oblasti „ FashionTech“ – vzácná 
kombinace  módního designu s inženýrstvím, robotikou a vědou a interpretací / zkušenostmi 
uživatelů, aby se móda stala zkušeností, která přesahuje pouhé vystoupení. Chce, aby její oděvy 
ulehčily a rozšiřovaly interakce, které máme s sebou a se svým okolím. Její pavoučí šaty jsou 
dokonalým příkladem této estetiky, kde senzory a pohyblivé zbraně na šatech pomáhají vytvářet více 
definované hranice osobního prostoru a zároveň používají ostrý styl. 

  

FASHION AS INTERFACE.  
FASHIONTECH // FashionTech je 
kombinací designu módy, technologie a 
interpretace. Moje návrhy jsou 
zaměřeny na vytvoření jakéhokoliv 
dialogu založeného na technologii a její 
interakci s tělem nebo okolím 
nositele. Používám módy jako nového 
rozhraní #Fashion- Technology.  
Anouk Wipprecht, umělec 
  

 

Laserem sintrované prototypy z polyamidu. 
Anouk Wipprecht (NL) je návrhářka FashionTech. Ona je fascinována 
myšlenkou přehodnocení povahy módy ve věku digitalizace z 
pohledu jak fyzické tak i psychologické interakce mezi člověkem a 
jeho oděvem a jeho well- being.  Jak můžeme využít design a nové 
technologie ke zlepšení psychoterapie? 3D-tištěné headsety Anouk 
Wipprechové, které tvarem připomínají roh jednorožce, jsou 
designovány pro děti s ADHD (poruchou pozornosti a 
hyperaktivitou). Elektrody v headsetech měří mozkovou aktivitu a 
jsou napojeny na vestavěnou kameru, která se spustí, kdykoli vzroste 
úroveň pozornosti nositele. To vytváří vizuální záznam, na který se 
děti mohou podívat, aby získaly lepší přehled o tom, co je zajímá a 
rozptyluje. Autorka v této oblasti spolupracuje s firmami, jako je  
Intel, AutoDesk, Google, Microsoft, Cirque Du Soleil, Audi a 3D 
tisková společnost Materialize.  
Tereza Kopecká, historik umění a A. Prokopová, kurátorka výstavy na 
FChT Univerzity Pardubice 
 
 



 
 
 
Anouk Wipprecht v evropském projektu SPARKs  
Část vystavených prací vznikla jako součást 
evropského projektu SPARKs hledajícího cesty, jak 
zapojit veřejnost do vědeckého výzkumu a inovací. 
Za Českou republiku se projektu SPARKs 
účastní  Uskupení Tesla z.s..  Součástí projektu je 
výstava, která letech 2016 - 2018 navštívila celkem 
29 muzeí, science center a galerií po celé 
v Evropě. V ČR ji Uskupení Tesla instalovalo v 
Národním zemědělském muzeu v Praze a na 
Gymnáziu Mozartova v Pardubicích.  
Kurátorsky výstavu zaštiťovalo Science museum 
London a  Uskupení Tesla z.s., architektonický a 
Michael Montgomery. Realizaci uměleckých děl 
produkovala světoznámá galerie vědy a umění Ars 
Electronica Linz.  
 

Projekt SPARKs sdružuje 33 organizací z členských států EU a Švýcarska. Jeho cílem je zvyšovat 
povědomí o zodpovědném výzkumu a inovacích (Responsible Research and Innovation (RRI)) díky 
výstavám, událostem a publikacím s důrazem zejména na technologické posuny v medicíně a 
zdravotní péči. RRI je evropská iniciativa k zapojení občanů a veškerých zainteresovaných stran do 
procesu výzkumu a inovace s cílem, aby věda a technologie odrážely potřeby, priority a hodnoty širší 
společnosti. Projekt Sparks je koordinován Ecsite, evropskou sítí science center a muzeí, kterou je 
Uskupení Tesla členem.  Z exponátů a vyvinutých programů autorky byly v malé galerii K104 
v průběhu výstavy vznikly objekty  z oblasti "FashionTech" - vzácná kombinace módního designu 
kombinovaného s inženýrstvím, robotikou, vědou a interakcí / zkušenostmi uživatelů, aby se móda 
stala zkušeností, která přesahu je pouhé vystoupení.  Chce, aby její oděvy ulehčily a rozšiřovaly 
interakce, které máme s sebou a se svým okolím. Její pavoučí šaty jsou dokonalým příkladem této 
estetiky, kde senzory a pohyblivé zbraně na šatech pomáhají vytvářet více definované hranice 
osobního prostoru a zároveň používají ostrý styl. 
Alexandr Prokop, koordinátor české účasti v mezinárodním projektu SPARKs 
 
 

   
 
Pohled na výstavu Algoritmus 3D projektu GAMA2018 ve výstavních prostorách Fakulty chemicko 
technologické Univerzity Pardubice. 
 


