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Trend: senior modellen claimen de catwalk, covers en
campagnes
Over vergrijzing in de mode
9 jun 2017 / Karine Bloem
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In de modellenwereld is leeftijd altijd een discutabele kwestie geweest.
Jong beginnen –op een gemiddelde leeftijd van vijftien jaar- en
halverwege de dertig met pensioen want dat wordt beschouwd als ‘oud’.
Maar de tijden veranderen. En zo ook de leeftijd waarop menig model de
covers siert, de catwalk betreedt of schittert in een campagne.
Millennials op de eerste rij en modellen van middelbare leeftijd op de catwalk. Het is geen
hypothese maar werkelijkheid. De 100ste show van de Vlaamse ontwerper Dries van Noten
in Parijs is een van de voorbeelden waarbij verschillende generaties in elkaar overvloeiden.
Modellen die in de jaren 90 het hoogtepunt van hun carrière beleefden waren de
paradepaardjes in de show van Van Noten. Denk aan modellen als Nadja Auermann (46),
Carolyn Murphy (42), Amber Valetta (43), Alek Wek (40) en de Nederlandse Esther de Jong
(43).
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De Nederlandse Esther de Jong liep mee tijdens de show van Dries van Noten in Parijs.

Dolce & Gabbana
In van Noten’s kielzog volgde Versace, waar eveneens een blik voormalig topmodellen werd
geopend. Armani paste dezelfde truc toe met onder meer Yasmin LeBon (52), Eva
Herzigova (43) en Stella Tennant (44), terwijl de Britse designer Simone Rocha haar
castingdirecteur duidelijke instructies had gegeven oudere modellen te casten, waaronder
Benedetta Barzini (73), Cecilia Chancellor (50), Marie Sophie Wilson (55) en Jan de
Villeneuve (72). Dolce & Gabbana liet een bonte stoet van 140 man -van jong tot oud en van
celebs tot bekende Youtubers- in hun herfst-winter 2017 show meelopen. Na aboop
verklaarde Stefano Gabbana aan Vogue: “Het karakter van mensen vinden wij belangrijk.
Daar voelen we ons vanaf het begin al tot aangetrokken. Onze eerste show halverwege de
jaren 80 deden we ook met niet met professionele modellen. De boodschap is: accepteer
jezelf zoals je bent.” Muzes van het ontwerpersduo, actrices Sophia Loren en Monica
Bellucci, zijn respectievelijk 82 en 52. Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta vierde een
half jaar eerder haar 50-jarige jubileum. Daar verscheen de 73-jarige Lauren Hutton op het
plankier. Met aan haar arm social medialieveling en millennial-model ten voeten uit: Gigi
Hadid.
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Laura Hutton was onderdeel van de Calvin Klein lingeriecampagne.

Grijs is het nieuwe zwart
Fast forward naar half april en diverse modemedia koppen het nieuws dat Hutton deel
uitmaakt van de nieuwste Calvin Klein lingeriecampagne. En opeens lijkt het niet te
stoppen: het ene nieuws na het andere over oudere –zo niet bejaarde- modellen en social
mediasterren verschijnt: Vogue schrijft over de 95-jarige social mediasensatie Ernestine
‘Erni’ Strollberg uit Oostenrijk en het Russische modellenbureau ‘Oldushka’ die geen
modellen onder de vijfenveertig aanneemt. De Australische Marie Claire onderzoekt
waarom oudere modellen trending zijn. Britse krant The Guardian wijdt er een artikel aan
met de titel: “De mode ontwaakt dankzij de oudere vrouw”. Drie jaar eerder schrijft dezelfde
krant echter al over de opkomst van senior modellen en hoe die ‘de modewereld op haar
grondvesten doet schudden’. Grijs is het nieuwe zwart.
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Acceptatie
‘Vergrijzing’ is al langer een trending topic dus. We weten allemaal dat cosmeticamerken
zoals Lancôme en l’Oréal al geruime tijd boegbeelden van alle leeftijden de revue laten
passeren. Ondanks dat men verrast was dat Isabella Rosselini in 1983 op haar 31e het
gezicht van Lancôme werd, de acceptatie van leeftijdloze schoonheid leek eerder
geaccepteerd dan leeftijdloze stijl. Pas toen fotograaf en blogger Ari Seth Cohen voor zijn
blog Advanced Style het bijzondere stijlgevoel van dames op leeftijd wist te vangen en
moderedacteur van de Japanse Vogue, Anna Dellla Russo (55), een heuse streetstyle- en
social mediaster werd, leek het tij gekeerd.

Bekende namen
Modehuizen Saint Laurent Paris, Louis Vuitton en Céline kozen een paar jaar geleden voor
karakteristieke, oudere ‘gezichten’ Joan Didion, Catherine Deneuve en Joni Mitchell. Het
meest recente voorbeeld van een dame op leeftijd die model staat voor een campagne is
Verushka von Lehndorff (78) voor Acne Studios. Zij was een van de eerste supermodellen
in de jaren 60. Allemaal bekende namen, dat wel, want dat geeft nog enigszins blijk van
herkenning, hoewel we nu ook vaker die van Jacky O’Shaughnessy, Leslie Winer, Jan de
Villeneuve, Daphne Selfe en Maye Musk zullen horen vallen. Musk is trouwens de moeder
van Elon Musk. Zij zegt: “Zolang ik in goede gezondheid en in vorm ben en mensen me
vragen om dit te doen, ga ik door.”
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Joan Didion voor Céline.
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Joni Mitchell voor Saint Laurent.
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Jacky O’Shaughnessy voor Diesel.
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Maye Musk, de moeder van.
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Verushka von Lehndorff voor Acne Studios.

Relevantie
Is vergrijzing in de mode net als alle andere trends onderhevig aan de maatschappelijke
ontwikkelingen? De wereldbevolking vergrijst, dat is een feit. De klandizie van de grote
modehuizen en merken bestaat in grotere getale uit de welgestelde pensionados.
“Modellen van verschillende leeftijden kiezen is geen noodzakelijke publiciteitsstunt, maar
een manier om relevant te zijn naar je klanten”, legt Lisa Aiken, Sales Director van Net-àPorter uit aan de Franse Glamour. Een gegeven wat inmiddels eveneens is doorgedrongen
bij de fast fashion giganten. Vorige zomer was de 60-jarige Schotse Gillean McLeod
badpakmodel voor de campagne van H&M en afgelopen april lanceerde MANGO de ‘Story
of Uniqueness’-campagne waarbij zeven ‘unieke’ modellen in de leeftijd tussen 20 en 63
werden geportretteerd en een rol was weggelegd voor zowel de 63-jarige New Yorkse
universiteitsprofessor en ‘Accidental Icon’ Lyn Slater als de Nederlandse Andre van Noord
(53) en zijn zoon Parker (20).
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Lyn Slater.
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Diversiteit
Uiteindelijk is diversiteit ook hier de onderliggende boodschap. Dit wordt beaamd door
modefotograaf Nick Knight in het artikel van The Guardian. Knight is van mening dat het
succes van oudere modellen deel uitmaakt van een bredere culturele verandering. "We
leven niet in zo'n jongeren-gebaseerde cultuur zoals we vijftig jaar geleden deden," zegt hij.
"Het internet is waar de meeste mensen hun mode-gerelateerde informatie nu vandaan
halen, en we zien daar allerlei verschillende culturen en waarden." Ongeacht leeftijd,
kledingmaat of etniciteit, in een vrije en creatieve wereld is er plek voor iedereen, toch?
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