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Trendreport: Rebels Rood
Rood was eeuwenlang de kleur van de machthebbers; vorsten en kerkleiders. Later van lust en
onzedigheid. Kortom, een kleur met een randje rebellie.
19 sep 2016 / Karine Bloem
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Rood is toch wel de meest opzienbarende en symbolische kleur als we de
geschiedenis in duiken. Het wordt vaak geassocieerd met liefde en passie,
maar heeft ook negatieve associaties zoals macht en geweld. De
tweeledigheid van de kleur maakt dat deze zich perfect leent voor mode.
Rood is een statementkleur, die afhankelijk van het materiaal waarin de
kleur gebruikt is –chiffon, zijde, lakleer, Fuweel– dynamisch speelt met
licht en textuur, maar altijd een voelbare kracht en spanning zal opwekken.

Zoektocht
Historica Amy Butler GreenKeld schreef een boek over de kleur: Het Volmaakte Rood. Een
literair werk wat zich met name buigt over de zoektocht naar, en strijd om de schildluis cochenille- die de perfecte rode kleur opleverde. In de geschiedenis en schilderkunst wordt
vaak naar rood verwezen met de term ‘karmijn’, welke vermoedelijk afstamt van het
Arabische woord ‘Chamra’. Rood was eeuwenlang de kleur van de machthebbers; vorsten
en kerkleiders. Later van lust en onzedigheid. Maar altijd symbool van strijdvaardigheid,
kracht en ambitie.
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Rood is een statementkleur, die afhankelijk van het materiaal waarin de kleur gebruikt is –chiffon, zijde, lakleer, ]uweel- dynamisch speelt
met licht en textuur, maar altijd een voelbare kracht en spanning zal opwekken – ALA BLANKA ©Team Peter Stigter

LEES OOK
Trendreport: een wild

Trendreport: Powerful

najaar

Prints

Volmaakt rood
Een van de eerste modekleuren
Het stukje geschiedenis van de kleur rood leert ons ook dat het één van de eerste
modekleuren betrof. De Egyptenaren, Romeinen en Grieken verfden er de lappen stof mee
die ze droegen, voor de adel en de kerk was het een uiting van machtspositie en identiteit.
Maar ook de Azteken –een totaal andere beschaving- verwerkten het door hen ontdekte
cochenille-rood in textiel en gebruikten de kleurstof tevens als ‘make-up’.

Tijdloos doch rebels
Eigenlijk kunnen we stellen dat rood een tijdloze kleur is. Sinds het begrip mode bestaat is
‘le rouge’, zoals de Fransen het chique benoemen, altijd aanwezig. De ene keer speelt het
de sleutelrol, de andere keer is het de Kgurant. Afgelopen seizoen speelt rood vooral een
belangrijke bijrol: twee tinten rood voor de jogging ‘chic’ pakken van Chloé, in zijde
Chinoiserie-jurken en rokken, geplooide zoom, en kittige doorschijnende chiffon blouses bij
Gucci, of in een neo-punk trenchcoat bij Louis Vuitton. Komende herfst-winter maakt rood
meer een statement in opvallende stukken zoals de hoodie-jurk van Vêtements, een
]uwelen jurk met hoge split van Haider Ackermann, een volumineus donsjack bij
Balenciaga, of de Sinterklaas-cape van Saint-Laurent (toevallig gedragen door het
Nederlandse model Marjan Jonkman). Rood, met een rebels randje.
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Van rode oogschaduw tot rode collectie
De zomereditie van de Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam kende haar eigen ‘touches
of red’, waaronder de zwierige pantalons van ALA BLANKA, de koraalrode met kralen
bezette top en slip dress van Zyanya Keizer, de rode oogschaduw bij Liselore Frowijn en de
geheel rode collectie ‘Non-Conformist’ van de Lichting publieksprijswinnares Marlou Breuls,
die de kleur juist gebruikte om eenheid te creëren tussen de opvallend verschillende – en
dus non-conformistische- onderdelen van haar collectie.
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De modellen in de show van Liselore Frowijn droegen rode oogschaduw. ©Team Peter Stigter
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De koraalrode met kralen bezette slip dress van Zyanya Keizer © Team Peter Stigter
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