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De trend van deze winter: zwierig zwaaiende ruches
Een top van Chanel bestaat compleet uit ruches
31 okt 2016 / Karine Bloem
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Bij tijd en wijle zijn ze ineens weer in beeld: de ruches. Dit aangeregen
plooidetail op kleding stamt uit de 15e eeuw en verschijnt meestal als
versiering of afwerking aan een zoom of manchet. Sinds afgelopen zomer
duiken de ruches overal op en ook komende winter sieren ze nog steeds
veelvuldig blouses, jurken, truien en broeken.
De catwalks liepen er tijdens de presentatie van de lente/zomer 2016 collecties vol mee.
Voor de oplettende modeliefhebber is dat al twee seizoenen geleden. Echter, zoals het een
trend betaamt, zien we de met ruches verfraaide kledingstukken nu pas in de winkels.
stellamccartney
Place de l'Opéra

Gecontroleerd

24.5K vind-ik-leuks

Volgen

135 reacties

Guests are starting to arrive for our Summer 2017 show at the Opéra Garnier in
Paris! Watch the show LIVE on our Facebook from 10am CET / 9am GMT.
#Falabella #OdetteShoes ! by @WebStyleStory
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The perfect Fall mini dress. Image via @stylesightworldwide #FendiFW16
#FendiBaguette
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Dynamic #designer @elleryland pushes her #style signature into #denim this
season - and it launches exclusively at #MATCHESFASHION. Click the link in our
bio to shop the collection straight from your phone "
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Elevate your #denim this season with @elleryland's signature architectural
shapes, flattering cuts and luxe finishes – launching exclusively at
#MATCHESFASHION - click the link in our bio to shop the collection now # $
@eddhorder
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Romantiek
Afgelopen zomer was de brede ruche-zoom aan de off-shoulder halslijn van menig jurk of
top al frequent aanwezig op terras en strand. Maar waarom zou de ruche alleen geschikt
zijn voor luchtige stoffen? Romantiek kent geen seizoenen. De lijst van ontwerpers die de
ruche in hun collectie opnamen, is dan ook lang: Miu Miu, McQueen, Balmain, Carven,
Comme des Garçons, Giambattista Valli, Isabel Marant, Kenzo, Ralph Lauren, Rodarte,
Philosophy di Lorenzo SeraVni, Manish Arora, Vêtements, Valentino, Salvatore Ferragamo,
Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Gucci, Fendi. Veelvuldig is de ruche gebruikt als detail
en soms als laag om een kledingstuk uit op te bouwen. Denk aan watervallen van chiffon,
als discrete of juist uitvergrote decoratie, leren ruches om de stoere randjes van het
materiaal te verzachten. De ruche kent vele vormen en varianten. In de lente-zomercollectie
2017 van Chanel bestond een top compleet uit ruches.
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From the #GucciSS17 fashion show held today in Milan, a sunflower-yellow gown
with pleated ruffles and a heart and dagger crystal studded handpiece by
#AlessandroMichele.
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@amandaharlech #AmandaHarlech and @chaos #CharlotteStockdale and
#KatieLyall style @chanelofficial #ChanelSpringSummer2017 by @karllagerfeld
#KarlLagerfeld #Chanel #makeupbytompecheux #hairbysammcknight casting
#AurelieDuclos #ChanelDataCenter #DataCenterChanel #PFW
@yasminwijnaldum #yasminwijnaldum
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Prince
De comeback van de ruche in het huidige modebeeld is te wijten (of te danken) aan de jaren
80-revival die al een paar seizoenen gaande is, want in die tijd vierde de ruche hoogtij. Ook
bij de mannen! Denk: asymmetrische coupe, kohlpotlood onder de ogen en een blouse met
ruches. Gendervervaging was toen al aan de orde. Wijlen popartiest Prince is daar wel het
meest tekenende voorbeeld van. Zijn outVts werden veelal gekenmerkt door voorgenoemde
combinatie.
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Popartiest Prince is het beste voorbeeld van hoe de mannen in de jaren 80 ruches droegen ©Warner Bros/Everett collection.

Teken van voorspoed
Na alle ingetogen mode –ook wel ‘normcore’ genoemd– ten tijde van de crisis staan we nu
360 graden aan de andere kant van het spectrum. Onze kleding mag weer opvallen:
bontgekleurd, rijkelijk gedessineerd en met combinaties van texturen en structuren. Als
puntje op de ‘i’ kan de ruche daar niet aan ontbreken. Het Victoriaanse tijdperk –een
periode waarin kant en ruches het modebeeld domineerde– stond bekend als een tijd van
voorspoed. In de jaren 80 ontleende men de ruche-trend overigens aan de Rococo (late
Barok) en het daaropvolgende neoclassicisme. Ook periodes van welvaart. Zou de ruche
een teken van voorspoed zijn? Dan gaan wij zwierig zwaaiend de winter door.
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Backstage at tonight's SS17 show, an organza ruffle dress with floral bouquet
print. #McQueenSS17 #AlexanderMcQueen #McQueenDetail #PFW
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In the atelier: creating the silk lace knit dress with tonal butterfly intarsia for
AW16. #McQueenCraft #AlexanderMcQueen

Instagram

3 AUGUSTUS 2016

Credits Header Image: Team Peter Stigter

SHARE

GERELATEERDE ARTIKELEN

TOON MEER

EN

