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Think pink: roze staat symbool voor het tijdperk waarin we
leven
De kleur kent niet meer de zoetsappige associatie die ooit gold
7 feb 2017 / Karine Bloem
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Een roze wand en vloer worden uitgerold en de show opent met een man
gehuld in een zachtroze gelakte trenchcoat. Wie zich de vorige collectie
van Nederlands ontwerpersduo Trinhbecx nog herinnert kan deze als
voorbeeld nemen voor de betekenis van roze in het huidige modebeeld.

Pantone bepaalt
We worden al een aantal seizoenen overstelpt met de kleur roze. Niet in de laatste plaats
omdat de kleur ‘Rose Quartz’ -heel uitzonderlijk én opmerkelijk, versmeltend met het
hemelsblauwe ‘Serenity’- in 2016 door Pantone werd uitgeroepen tot kleur van het jaar.
Achter de keuze voor deze kleurencombinatie stond een zowel psychologische als
maatschappelijke onderbouwing: psychologisch staan de kleuren voor wellness, connectie,
orde en vrede, maatschappelijk verwijst het in elkaar overvloeien van deze
kleuren naar genderRuïditeit. Opvallend is dat Pantone als kleurenbepaler voor de creatieve
industrie de afgelopen zestien jaar vaker een van roze afgeleide kleur als ‘kleur van het
jaar’ koos - in 2001 Fuchsia Rose, in 2006 het grijs-roze Sand Dollar, in 2011 Honey Suckle,
in 2014 het paarsige roze Radiant Orchid, in 2015 het naar aarderood neigende Marsala –
waarbij de mate aan warmte of koelte van de tint refereert naar een bepaalde mindset.
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TRINHBECX tijdens de 25ste editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. © Team Peter Stigter
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A still life in Rose Quartz. ! :@catherinejkim #pantone #RoseQuartz
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The artist of this illustration, Samantha Rothenberg on her work, @violetclair "It's
fun to add little unexpected bits of humor and nostalgia to my patterns." "
#pantone
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The newly decorated colorful #Gucci windows of @galerieslafayette in Boulevard
Haussman Paris. A #GucciPopUp in the store features accessories including
exclusive limited edition designs by #AlessandroMichele. #BlindForLove

Instagram

3 AUGUSTUS 2016

Zachtheid en escapisme
“Een kleur wordt populair omdat het symbool staat voor het tijdperk waarin
wij leven" verklaart Laurie Pressman, adjunct-directeur van het Pantone Color Institute. "Het
zijn turbulente tijden. Mensen zijn op zoek naar rust." Pressman wijst op studies waarin is
aangetoond dat de kleur roze helpt om onhandelbare leerlingen of gevangenen te
kalmeren. Pantone vond ook voorbeelden van bedrijven die "met behulp van roze
accenten en wellness-gerichte maatregelen in het interieur proberen een balans
voor hun medewerkers te creëren en stress te verminderen.” Zodra het kleureninstituut de
kleur van het jaar bekend had gemaakt volgde een eruptie aan roze: Diesel’s lente-zomer
campagne, roze oldskool Vans uit een samenwerking met Opening Ceremony en creaties of
opvallende roze stukken zoals op de catwalks bij Balenciaga, Valentino en Céline. “Wat dat
betreft was Pantone’s bekendmaking niet meer dan juiste timing. Luchtigheid, transparantie
en gelaagdheid van zachte tinten als roze is een reactie op de eindeloze stress,
schreeuwende politici en technologie”, aldus trendkleurexpert Mark Woodman in een artikel
op Fashionista.com. Hij en zijn collega’s hadden de kleur roze een half jaar eerder al op de
radar, maar zowel Woodman als Pressman zijn het eens dat roze de komende paar jaar in
beeld blijft.
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When feminine silhouettes and the finest fabrics combine, magic happens.
#SpringSummer2017
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Take your love of pink to the next level by doubling up on your accessories. This
catwalk look pairs a bright pink leather bag with a darker raspberry mini lipstick
holder. #SpringSummer2017 #loversofpinkunite #accessories
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Pure and innocent symbols taken from ‘The Garden of Earthly Delights’ by Bosch
are reinterpreted by @Zandra_Rhodes_ and transformed into a romantic punk
print. #SS17 #PierpaoloPiccioli

Instagram

8 OKTOBER 2016

gucci

Volgen

Gecontroleerd

78K vind-ik-leuks

447 reacties

Behind the scenes with the #GucciFW16 campaign, shot in Tokyo. A plush coat
and quilted #GGMarmont shoulder bag.
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Roze: battle of the sexes
Teruggrijpend naar de roze/blauw combinatie van Pantone kijken we ook naar hoe de
differentiatie van genders in de kleuren roze en blauw werd uitgedrukt. Roze associëren we
al heel lang met het ‘vrouwelijke’, maar op bepaalde momenten in de geschiedenis en in
sommige culturen was roze juist een heel mannelijke kleur die stond voor imperialisme,
strijd en kracht. Pas in de 20e eeuw is er een zichtbaar onderscheid gemaakt en werd roze
de kleur voor meisjes, blauw was voor de jongens. Alsnog kon het tegenstrijdig zijn want
waar ze bij de Fransen de kleur roze passender vonden voor meisjes vond men dat in het
katholieke Duitsland weer niet. Blauw was de kleur die hoorde bij de Heilige Maagd en roze
werd beschouwd als een afgezwakte tint rood, welke krachtig en masculien was. Na de
Tweede Wereldoorlog, ten tijde van de industriële revolutie toen welvarender periodes
volgden, was het vaak van commercieel belang voor de grote winkels en warenhuizen om
een kleurcode aan te houden in meisjes- en jongenskleding. Na de inauguratie van de
Amerikaanse president Eisenhower in 1953, waarbij zijn vrouw Mamie een poeder-roze
satijnen japon droeg, bezaaid met roze kristallen, werd roze opeens ingezet als marketingtool om vrouwen te paaien. Van huishoudelijke artikelen tot muurverf. Automerk
Dodge speelde daar handig op in met een roze-witte uitvoering genaamd ‘La Femme’,
uitgerust met een bijpassende paraplu, tas, poederdoos en lipstickhuls. Toch werd roze pas
echt in de tachtiger jaren aangemerkt als een ‘vrouwelijke’ kleur toen het voor aanstaande
ouders mogelijk werd om het geslacht van hun ongeboren kind te weten. Daar draaiden de
marketingmachines volledig op. Roze werd de facto gekoppeld aan vrouwen, mede door de
eerdere associaties in de jaren 50. Jo Paoletti, auteur van het boek ‘Pink and Blue:
Telling the Boys from the Girls in America’ duidt wel het verschil in de manier waarop er in
de jaren 50 en later in de jaren 80 en 90 met de kleur werd omgegaan: “In de jaren 50 werd
roze gepresenteerd als een mode, een culturele keuze. Terwijl de kleur later werd
gepresenteerd als onderdeel van de (meisjes)natuur.” Men geeft er Disney dikwijls de
schuld van wegens de door de tekenmlmproducent ontstane ‘prinsessencultuur’. Ironisch
genoeg dragen de iconische prinsessen in de mlms voor 1960, Sneeuwwitje (1937),
Assepoester (1950) en Doornroosje (1959) geen roze jurken maar is het juist peuter
Michael die in Peter Pan (1953) een roze rompertje draagt.
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Pastel perfection. Shop the Old Skool in Peachskin/True White online or find a
store at vans.com
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#New on #STYLEDUMONDE http://www.styledumonde.com with @asaprocky
#AsapRocky at #london #fashionweek #lfw #pink #jwanderson #outfits #looks
#streetstyle #streetfashion #mode
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Millenial-kleur of politiek statement?
Het Zweedse label Acne heeft al tijden een roze huisstijl, iPhones waren al in rose goud
verkrijgbaar maar in 2016 steeg het aantal roze uitingen in de mode en popcultuur
explosief: van Drake’s ‘Hotline Bling’ albumcover tot oldskool Vans. Nu pas
hebben Millenials de kleur gedestigmatiseerd en een nieuwe betekenis gegeven. Het
‘ontgenderen’ van roze verklaart ook waarom merken als Gucci, Raf Simons, Off-White,
en Pigalle afgelopen jaar allen roze herenkleding toonden en waarom
de populairste kleur binnen de sneakercollectie van Common Projects -een favoriet label
onder stijlvolle mannen- het zachtroze ‘Blush’ was. Of dat hip-hop artiesten
als Pharell Williams, Drake, Cam’ron, Young Thug, Lil B, ASAP Rocky, Kanye West en Tyler,
The Creator -de twee laatsten zijn tevens designer van hun eigen labels- weglopen met de
kleur.
Vogue.com ziet in de kleur vooral een politiek statement: “Roze is gewoon een mooie kleur
die iedereen ter wereld het recht heeft om te dragen. Maar laten we de kleur dit jaar
gebruiken als iets meer. Laten we demonstreren in roze en het zien het als protestkleur. Als
symbool voor rebellie, of zelfs een revolutie. Laten we de liefste, zachtste kleur omarmen
als de meest resolute manier om zich te onderscheiden van de massa”.
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#AcneStudios underwear for her and for him in soft Pima cotton
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Details at the hem for a versatile look. 100% coton from Portugal - the best out
there. Now in store and available in 4 different pastel colors: blue, yellow, pink
and white.

Instagram

19 OKTOBER 2016

champagnepapi

630.5K vind-ik-leuks

Gecontroleerd

Volgen

8,747 reacties

#

Instagram

8 JUNI 2016

SHARE

GERELATEERDE ARTIKELEN

TOON MEER

EN

