Deze Lei niho palaoa kettingen van hele fijne
vlechten werden in de 19e eeuw door de
Hawaiiaanse ali’i (aristocraten) gedragen. Het
haar werd gedoneerd door echtgenoten van
dienaren van het opperhoofd. Zij lieten hun
haar zo’n zes à zeven jaar groeien tot het tot
hun enkels kwam. De ketting onthult de status
van de nobele drager en de prestigieuze status van de haardonor.
Hawaï; voor 1885; haar, ivoor (walrustand),
plantenvezel (olonã); WM-3125. Schenking
1885

Campagnebeeld HA!R POWER. Haarstuk
geïnspireerd op een hagedis door haarartiest
Tomihiro Kono. Foto Sayaka Maruyama
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De Franse textielontwerper Antonin Mongin
werkt vooral met mensenhaar. Dit gewoven
tapijt is gemaakt van haargaren, met monogram van modehuis Louis Vuitton. Er is gebruikgemaakt van natuurlijk bruin haar. Door middel
van zeefdruk is de print er met peroxide crème
op aangebracht.
Antonin Mongin (1993); haarweefsel met monogrammen; 2018; Frankrijk; haar, transparant
nylon garen. Bruikleen

Muts van ingewanden, waterdicht gemaakt met
haar dat ingenaaid is in de naden. Deze muts
komt waarschijnlijk uit Noord-Alaska, waar waterdichte kleding belangrijk is ter bescherming
tegen koud en vochtig weer.
Inuit (Yu’pik of Unangan); Alaska; voor 1882;
darm, dierenhaar of mensenhaar; RV-331-5.
Aankoop 1882

Hoofdtooien als deze peng kukuno (gouden
pruik) worden gedragen door vooraanstaande
mannen uit het dorp Tumba in de Wahgi vallei
tijdens het jaarlijkse feesten. Slechts enkele
mannen kregen via erfrecht de eer deze
hoofdtooien te dragen.
Kwi Karmene (maker); Wahgi; Papua New Guinea, Tumba village; 1971; haar, bamboe, liaan,
boombaststof, touw, stekelbol; RV-4529-30.
Aangekocht 1971
Deze foto’s zijn een eerbetoon aan de Afrikaanse wortels van Quisqueya; de huidige
Dominicaanse Republiek. Afro Sagrada Familia
is een doorlopende serie die verwijst naar
de basilica minor in Barcelona. Het becommentarieert de complexe relatie tussen de
gekoloniseerde Dominicaanse Republiek en de
Spaanse kolonisator.
Yelaine Rodriguez (1990); Serie ‘Afro Sagrada
Familia’; Verenigde Staten; 2021-2022; fotografie, print op textiel. Bruikleen
Installatie van tientallen haar- en sierkammen
uit de collectie van NMVW

Meer informatie
In het persdossier op onze website treft u de beschikbare
persbericht(en). Voor meer informatie of interviewvragen
kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting:
communicatie@wereldmuseum.nl.
Persbeelden
Afbeeldingen in hoge resolutie en eventuele video’s zijn op
te vragen via communicatie@wereldmuseum.nl.
Voorwaarden gebruik
Beeldmateriaal mag alleen rechtenvrij worden
gepubliceerd ten behoeve van deze tentoonstelling, onder
vermelding van de verstrekte credit. We vragen u een
bewijsexemplaar te sturen aan
communicatie@wereldmuseum.nl of
Wereldmuseum, t.a.v. Rachel Voorbij,
Willemskade 25, 3016 DM, Rotterdam.

Deze haute-couture pruik is ontworpen door
de internationaal geroemde Senegalese
modeontwerper Oumou Sy. Ze haalt haar
inspiratie uit traditionele Senegalese stijlen
die ze op creatieve wijze tot hedendaagse
mode-items verwerkt.
Oumou Sy (1952); Senegal; 1995; textiel, metaal, kaurischelp, kraal; WM-76700. Aankoop
2000

Haar-installatie van Clémence Lollia Hilaire
(1995); ‘she sheds her hair like a snakeskin and
produces cultural grease’; Nederland; 2022;
gedragen synthetisch haar, haarvet, gegoten
lood, klei, was. Bruikleen

