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Trendreport: Powerful Prints
Of het nu zelfontworpen of cultuurgebonden prints zijn, ze vertellen steeds vaker een verhaal
15 jul 2016 / Karine Bloem
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Tijdens de januari-editie van de Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam
waren het nog de dierenmotieven die de boventoon voerden. De overdadige
prints (veelal ontstaan uit gerecyclede sjaals) van Lisa Konno zette aan tot
een trend die tijdens de 25e jubileum-editie afgelopen week werd
voortgezet.

Zelfontworpen prints
Het maken van eigen prints is voor veel ontwerpers een belangrijk onderdeel van het
ontwerpproces. Ze kunnen zich ermee onderscheiden want het maakt de stukken uniek.
Soms wordt een hele collectie opgebouwd rondom een print of motief, soms is het enkel
een manier om een verhaal te vertellen.
Lichting-winnaar Danial Aitouganov had de kleurrijke prints in zijn collectie gebaseerd op
het werk van Karel Appel. Het gaf de kleding, die geïnspireerd was op strengere, uniformsilhouetten, een wat losser gevoel.
De modetweeling Spijkers en Spijkers hebben eigen prints tot een signatuur verheven en in
hun collecties zijn de dessins ondersteunend aan het verhaal wat ze willen vertellen. In dit
geval over een moderne Eva die haar eigen paradijs creëert. Dat resulteerde in twee
dessins: erotisch getinte afbeeldingen van kussende geliefden tussen weelderige
bladmotieven en de graRsche verbeelding van een uitdagende slang.

Prints met persoonlijke draai
Het komt ook voor dat prints een persoonlijke link hebben. Bij Esther Haamke zijn de
dessins en patronen speels en bovendien een uiting van haar achtergrond als illustratrice.
Tess van Zalinge wilde met haar collectie 'terug naar de essentie' en maakte een print op
basis van een blauwdruk van de oude gevangenis in Utrecht waar haar atelier zich bevindt.
Juliëtte Heijnen gooide het weer over een andere boeg en ontwierp een print van een foto
waarin haar eigen haar een rol speelde.

Cultuurgebonden prints
Bepaalde dessins zijn weer kenmerkend voor een cultuur. Zo is Delfts Blauw onlosmakelijk
verbonden met Nederland en wordt paisley vooral geassocieerd met India. Wat we bij veel
ontwerpers merken is dat ze een sterke hang hebben naar authenticiteit en afkomst, vaak
als reYex op de snelheid van de huidige maatschappij. Zo had Karim Adduchi
gebruik gemaakt van Kelim-stoffen als verwijzing naar zijn thema rondom de Berber-vrouw.
Marlou Breuls- de winnares van de Lichting 2016 Publieksprijs- had cultuur clashes als
hoofdthema en sloot haar collectie met een stuk volledig opgetrokken uit een Perzisch
tapijt.
Afrikaanse stoffen -waar het Nederlandse textielbedrijf Vlisco expert in is- voorzag Liselore
Frowijn van prachtige gedessineerde materialen voor haar collectie die versmolt met de
waanzinnige bloemcreaties van Royal Flora Holland. Van Afrika weer terug naar één van
onze grootste culturele exportproducten: Hollandse bloemen. Zo was de cultuurcirkel weer
rond.
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De op Karel Appel geïnspireerde stukken van Lichting winnaar Danial Aitouganov
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Karim Adduchi had duidelijke verwijzingen naar zijn herkomst verwerkt in het gebruik van stoffen.
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Verscheidene Berber-stoffen gaan heel goed samen, zo bewijst Adduchi
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Liselores Frowijn wist op heel eigen wijze om te gaan met de beroemde Vlisco-stoffen.
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Juliëtte Heijnen creëerde een erg persoonlijke print, die gebaseerd was op haar eigen haar.
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Spijkers en Spijkers had twee duidelijke stromingen samengebracht: bloemenprints en streepjes.
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Tess van Zalinge gebruikte de blauwdrukken van de voormalige gevangenis waar haar atelier huist.
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