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barbara Esser n. 1968, düsseldorf, 
alemanha. design de produto: design têxtil 
na Fachhochschule niederrhein, Krefeld, 
alemanha. 
Wolfgang Horn n. 1967, düsseldorf, 
alemanha.  FH düsseldorf, área de 
especialização: arquitetura. Vivem e 
trabalham em düsseldorf, alemanha.
www.esserhorn.de

o filme animado mostra uma silhueta 
humana com todo o corpo cravejado por 
agulhas. a superfície do corpo transforma-se 
num manto de tecido através da aplicação 
dos milhares de agulhas. a roupa ou o 
vestuário são usados pelos seres humanos 
junto ao corpo e moldados à sua forma; as 
fibras têxteis “envolvem” os seus corpos. 
servem para proteger do frio, da humidade, 
do calor e de outros impactos ambientais. 
devido à saliência dos alfinetes, forma-se um 
manto de tecido que em vez de se moldar 
ao corpo torna-se hirto e ouriçado para o 
exterior, provavelmente como defesa.
se as agulhas são uma característica protetora 
ou uma ameaça para a superfície do corpo 
humano continua uma questão em aberto.

barbara esser b. 1968, düsseldorf, 
Germany. product design: textile-design 
at fachhochschule niederrhein, Krefeld, 
Germany. 
wolfgang horn b. 1967, düsseldorf, Germany. 
fh düsseldorf, special field: architecture.
both live and work in düsseldorf, Germany.
www.esserhorn.de

The animated movie shows a human 
silhouette, that is studded with needles 
over the whole of the corpus. Through the 
thousandfold adding of needles the body 
surface changes into a textile mantle.
Clothing or drapery are worn by humans close 
to their body and mould to their body shape, the 
textile yarn material “wraps” around their body. 
it conduces to protect against cold, humidity, 
heat and further environmental impacts. As 
a cause of the sticking out of the pins a textile 
mantle arises, which does not mould, but sticks 
prickly outward, probably to protect.
whether the needles feature a protecting 
account or even menace the human body 
surface remains open.




