
Is de Vlaamse ontwerper Glenn Martens de nieuwe hype in
modeland?
De collecties die hij als creatief directeur van het Franse Y/Project maakt zijn enorm gewild
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Nieuwe lichting
Een collega van Martens over wie men ook niet uitgepraat raakt is Demna Gvasalia. Ze

studeerden beiden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en

Glenn was zelfs doorpasmodel voor Gvasalia, die een paar jaar eerder begonnen was. Het

lijkt hier duidelijk te gaan om een nieuwe lichting ontwerpers die met het maken van mode

een andere richting in slaan. Ze brengen een esthetiek die tegen de chique gevestigde orde

schopt. Zelfs hun ateliers (ook die van gelijkgestemde collega’s Jacquemus en Koché)

bevinden zich in het 10  en 11  arrondissement van Parijs, ver van de grote maisons. Het

gaat ze niet zozeer om het neerzetten van een succesvol modelabel, als wel om het

behouden van vrijheid en het begrip ‘mode’ met een open blik te benaderen, los van de

bestaande conventies.

glennmartens Volgen

20 MAART 2016

97 vind-ik-leuks 0 reacties
#YPROJECT @gregoiredyer Instagram

Esthetische norm
Op zijn 21  was Martens al afgestudeerd architect. Die achtergrond en de Gotische

bouwwerken in zijn geboortestad Brugge vormen een grote bron van inspiratie. De

idyllische Vlaamse stad heeft Martens’ esthetiek danig beïnvloed: “Opgroeien in een

dergelijke omgeving heeft invloed op je normen; je bent zelden tevreden met de huidige

esthetiek”, vertelt hij in een interview.

glennmartens Volgen

9 MAART 2016
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#YPROJECT @ursinagysi @matthieulemairecourapied @ljmdiary Instagram
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TOMORROW #YPROJECT first womenswear show! @adulte_adulte Instagram

De jonge Bruggeling kwam eigenlijk ‘per toeval’ op de Antwerpse modeacademie terecht

omdat hij de architectuur van het gebouw wel kon waarderen. Voor zijn toelating had hij een

portfolio enkel gevuld met schetsen van stoelen en gebouwen. Met een naaimachine

werken was hem ook onbekend: “Ik dacht dat ik alleen maar zou tekenen, maar na een paar

weken was ik om”, laat de ontwerper weten aan de Britse Vogue. Kledingstukken

beschouwt hij nog steeds als een ‘constructief element’. De hoogte van kathedralen en hoe

ver zij de hemel in reiken fascineert hem en dat vertaalt hij bijvoorbeeld weer naar extreem

lange mouwen en broekspijpen. Hij is de man die mensen in zijn omgeving observeert en in

zijn gedachten nagaat waarom hetgeen ze dragen invloed heeft op hun gedrag: “Ik hou van

mensen kijken, vooral in de metro. Ik stel me nieuwe concepten en constructies voor op

basis van de 30 jaar oude regenjas die de leuke oma tegenover mij draagt.”

Y/Project
Wat het label Y/Project de eerste jaren maakte lag niet helemaal in Martens’ straatje. Het

label werd in 2010 opgericht als mannenlabel door twee Fransen, Gilles Elalouf en Yohan

Serfaty. Martens werkte eerder als Serfaty’s eerste assistent en na diens overlijden in 2013,

werd hem het merk Y/Project bij wijze van spreken ‘nagelaten’. De stijl was nog een beetje

duister en werd vaak vergeleken met Rick Owens. Om de liefhebbers van het merk niet

teleur te stellen, zorgde Martens voor een zo soepel mogelijke overgang naar een stijl die

veelzijdiger is, beter bij hem past en naar eigen zeggen een ‘eclectische essentie’ heeft:

edgy, slanke en elegante silhouetten, maar ook drama en duisternis vormen de basis van

het nieuwe Y/Project. Het label werd ook vrij snel uitgebreid met een vrouwencollectie die

tegelijkertijd wordt geshowd met de mannenkleding.
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❤ ❤ ❤  full #yproject in @britishvogue // styled by @franburns // shot by
@angelopennetta Instagram
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Lovelovelove total #yproject in @dustmagazine // shot by @brett_lloyd // style by
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Vrijheid en absurditeit
Inmiddels zijn we een paar seizoenen en collecties verder en heeft Glenn Martens zijn

signatuur op Y/Project toegepast. Modekenners omschrijven het als een smeltkroes van

‘Belgisch conceptueel, Franse couture, Italiaans sexy en Britse coolness’. Zelf voelt hij meer

voor de term ‘dualiteit’ en zoekt hij in zijn werk graag de grenzen op van vrijheid en

absurditeit: “Aan de ene kant ben ik erg traditioneel. Ik houd ervan om maatwerk te maken.

Ik begin met ontwerpen door middel van patronen en structuren. Het is een zeer rationeel

en technisch proces. Aan de andere kant volg ik ook mijn impulsen en ontwerp ik vanuit

emotie. Dit leidt tot een eenvoudige snit met verrassende stofbehandelingen, kleuren, of

verhoudingen. Dualiteit is belangrijk voor mij. Maar ook draagbaarheid, veelzijdigheid,

aanpasbare stukken, en genderbuïditeit.” Y/Project is een post-moderne mix van romantiek,

eigentijds maatwerk en streetwise elementen.

glennmartens Volgen

1 JUNI 2016
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Love #yproject full story on @modelsdot // shot by @stevenyatsko // style
@william_graper Instagram
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#Yproject "  @photoxvideo Instagram

Gecompliceerd maar gewild
“Ik ben altijd aangetrokken tot wat ik verafschuw, iets dat een beetje pijn doet, wat een

beetje ingewikkeld is - in de mode en in de liefde. Het fascineert me. Het verandert direct in

iets interessants en maakt het leuker om opnieuw vorm te geven.” Martens’ eigenheid siert

hem. “Wat ik maak is een beetje gecompliceerd, maar het werkt wel”, illustreert de

ontwerper zijn stijl tegenover W magazine. Zijn ontwerpen zijn zó gewild dat invloedrijke

fashion consultants en stylisten zoals de Britse Melanie Ward (jarenlang de muze en

creative director van Helmut Lang, consultant van o.a. Calvin Klein, Jil Sander en Karl

Lagerfeld en styliste voor diverse magazines. Ze stylede de befaamde cover van THE FACE

met Kate Moss en de hoofdtooi uit 1990) en sterrenstylist Mel Ottenberg ze maar al te

graag gebruiken in hun modeseries of om beroemdheden te kleden. Zangeres Rihanna –die

niet geheel toevallig door Ottenberg wordt gekleed en er bekend om staat graag kleding van

upcoming merken en designers te dragen- behoort al tot zijn vaste clientèle.

Head to toe @yproject_official in issue 45 of @selfservicemagazine. #  @ezrapetronio / styled by

@themelanieward __ #lvmhprize #yproject #glennmartens #selfservice

Een bericht gedeeld door LVMHPrize (@lvmhprize) op 15 Nov 2016 om 10:06 PST

Morning @badgalriri in @yproject_official closing look for #antiworldtour ⚡ ⚡ ⚡  @melzy917

#YPROJECT

A post shared by Glenn Martens (@glennmartens) on Mar 16, 2016 at 11:54pm PDT

Bekijk hieronder de video van de herfst-winter 2016 collectie:

Bronnen: New York Times, Vogue UK, REVSmag, W magazine, Numéro, Dazed Digital

Opeens is het er. Een buzz rondom een ontwerper waar we tot voor kort
nog weinig van hadden gehoord en waar de modemedia ineens vol mee
staat. Zo ook het geval met de uit Brugge afkomstige Glenn Martens die,
sinds hij aan het roer staat van het Parijse modelabel Y/Project, opeens
talk of the town is. 
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