
Laat ‘designer du moment’ Demna Gvasalia zich beïnvloeden
door zijn Vlaamse leermeesters?
De ontwerper zijn leermeesters zijn de Vlaamse Walter van Beirendonck en Martin Margiela.

5 okt 2016 / Karine Bloem
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Onconventioneel
De uit Georgië afkomstige Demna Gvasalia blijkt zowaar wat de modewereld op dit moment

nodig heeft: een ontwerper met een onconventionele en frisse kijk op mode die zich laat

kenmerken door het deconstrueren en her- en vervormen van klassieke kledingstukken en

een voorliefde voor volumes. SpeciPeke kenmerken die ook te herleiden zijn naar Maison

Margiela, het modehuis waar hij de basis voor zijn ontwerpstijl legt.

“Het is onderdeel van mijn creatieve proces om zaken te analyseren en te betwijfelen”, zegt

Gvasalia tegen Business of Fashion. “Die gedachtengang heeft het modesilhouet

getransformeerd.”

Pragmatische en conceptuele aanpak
Eveneens een herkenbare invloed van zijn tijd bij Margiela is zijn pragmatische en

conceptuele aanpak. Zo werd bij Maison Margiela sinds 1998 elke nieuwe productlijn

genummerd van 0 tot 23. Labels bleven blanco en werden met vier witte stiksels aan de

buitenkant van het kledingstuk bevestigd. Collectie-presentaties waren verre van standaard;

van een show waar de pers zichzelf mocht ‘seaten’ naar eigen perceptie van rangorde, tot

bizarre locaties. Een andere werkwijze dan wat men van de meeste modehuizen gewend

was. Gvasalia houdt er ook zijn eigen regels op na. Aan Vogue vertelt de ontwerper dat hij

tijdens het ontwerpproces niets schets maar een inventaris maakt van wat er gemaakt

moet worden: “Van daaruit gaan we met het team nadenken over hoe we deze basisstukken

kunnen ontleden en er een nieuw creatief concept van kunnen maken.”

Ook schuwt hij het niet om onverwachte showlocaties uit te zoeken: een sexclub, Chinees

restaurant, een kerk… 

Sovjet-puber op creatieve ontdekkingsreis
Demna Gvasalia’s interesse in mode was al vroeg aangewakkerd door zijn grootmoeder die

een ster in het customizen bleek. In het communistische Georgië, waar hij tot zijn

zeventiende woonde, was er weinig ruimte voor creativiteit; iedereen liep in hetzelfde

uniform. Zijn oma paste haar kleding aan door er stof aan te naaien of de lengte aan te

passen. “We leefden in een gesloten samenleving die werd onthouden van informatie van

buitenaf. Dat heeft ertoe geleid dat ik van jongs af aan werd aangetrokken tot het

ontdekken van een bepaalde spanning in de dingen die ik niet kende.”

Dankzij het werk van zijn vader kan het gezin Gvasalia in de jaren 90 de Sovjet ontvluchten

en komen ze via Londen in Duitsland terecht. Daar begint voor de nog puberende Demna

een creatieve ontdekkingsreis – die hij zelf gekscherend ‘culturele boulimia’ noemt.

Hij dompelt zich onder in verschillende muziekgenres en laat zich inspireren door de

daarmee gepaarde kledingstijlen. 

Antwerpen
Dat Demna Gvasalia zijn opleiding tot ontwerper volgde aan de Antwerpse Academie voor

Schone Kunsten was eigenlijk omdat het voor hem ‘op dat moment de enige betaalbare

modeopleiding was’, zo laat hij zich ontvallen aan Business of Fashion. Hij weet dan nog

weinig van de modewereld, laat staan van de esthetiek van de Vlamingen, en met name van

de Antwerpse Zes, waarvan één, Walter van Beirendonck –ironisch genoeg- zijn docent zal

zijn: “Tijdens mijn toelating kon ik alleen Dries van Noten noemen. Het was de enige naam

die ik op dat moment kende en kon uitspreken. Walter was degene die mij de bewuste

vraag stelde. Voor me zag ik alleen een rare man met een enorme baard en veel ringen, niet

wetende dat hij één van de Antwerpse Zes was én mijn toekomstige mentor.”
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Beïnvloed door de leermeesters
Gedurende zijn studie aan het Antwerpse instituut wordt hem naar zijn mening weinig

technische kennis bijgebracht en moet hij zijn eigen esthetische identiteit gaan ontdekken.

Toch concludeert de Georgiër dat hij deze pas heeft verworven nadat hij aan de academie

afstudeerde en bij Margiela aan de slag ging: “Die periode van mijn leven was waarschijnlijk

de meest vormende op het gebied van de mode. Mijn echte studie, waar ik alles leerde over

kleding, was toen ik werkzaam was bij Margiela. Vooral in de overgangsperiode nadat

Martin het modehuis verliet. Het bedrijf probeerde zijn DNA te moderniseren en manieren te

vinden om de geschiedenis voort te zetten. Voor mij was het als een MA in de mode.”

Wie de collecties van Vetements en Balenciaga (de afgelopen twee seizoenen) goed bekijkt

bespeurt ook de invloed van Demna’s eerste mentor Walter van Beirendonck, waar hij na

zijn afstuderen nog ruim een jaar voor heeft gewerkt. (Speelse) statement-stukken,

woorden of slogans op de kleding, experimenteren met materiaal, niet bang voor opvallend

kleurgebruik…Allemaal kenmerken van de van Beirendonck-signatuur die we, weliswaar in

een subtielere uitvoering, terugzien in het werk van Gvasalia.

Zowel de rode Jedi-achtige capuchonjurk met de tekst “May the bridges I burn light the

way’ uit de herfst-winter 2016-collectie van Vetements als de over de schoenen heen

gespannen gekleurde spandex-leggings uit de recentste collectie van Balenciaga dragen

ongetwijfeld de goedkeuring van de Vlaamse avant-gardist en leermeester.
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Statement?
Voor Gvasalia draait een collectie aan de basis om de kleding en of deze gedragen wordt:

“Een kledingstuk is een product. Het is niet gemaakt voor het museum. Het is bedoeld voor

iemands kledingkast.” Hij werpt een nieuwe blik op bestaande garderobes en poogt deze te

moderniseren. Het idee voor Vetements ontstond met een club vrienden om een eigen visie

te proPleren: collecties waar het kledingstuk centraal staat. “Het was niet de bedoeling om

een concept neer te zetten, een hype te creëren of een statement te maken. We wilden

gewoon kleding ontwerpen. Niet voor onszelf maar voor meisjes die we leuk vonden en

voor onze vrienden. We begonnen er ’s avonds na het werk en in de weekenden aan te

werken. Gewoon als ‘fun’ project.” Onbedoeld werd er met het DHL T-shirt (voor het gebruik

van het logo werd overigens gewoon toestemming verleend) uit de lente-zomer collectie

2016 van Vetements dan toch een statement gemaakt, zelfs met ‘fun’ als achterliggende

gedachte: "Ik vind het heel grappig hoe de mode-industrie zich allerlei vragen in het hoofd

haalt. Ik heb er nooit echt over nagedacht en ik vind het heel interessant en positief dat een

geel T-shirt met een rode print zo veel vragen kan oproepen. Maar ik geef er weinig om deze

vragen te beantwoorden. We hebben voor de lol een T-shirt gemaakt, en ik vind het cool.

Elke keer als ik nu een DHL bestelwagen zie, denk ik aan Vetements!”
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Er waait sinds een paar seizoenen een frisse wind door modeland. Eerst
was daar het label Vetements, een modecollectief wat hij samen met een
handvol gelijkgestemde creatieven en zijn broer Guma heeft opgezet. Toen
werd hij opeens de gedroomde opvolger van Alexander Wang bij
Balenciaga. Zijn leermeesters zijn niemand minder dan Walter van
Beirendonck en Martin Margiela. Zou hun invloed de wervelende doorbraak
van Demna Gvasalia verklaren?

1/3 Een selectie outPts van Gvasalia’s eerste collectie voor modehuis Balenciaga.
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“Het is onderdeel van mijn creatieve proces om zaken te analyseren en te betwijfelen. Die gedachtengang heeft het modesilhouet
getransformeerd.”
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