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'Folklore' herleeft bij Elle Style Awards

AMSTERDAM- De Amsterdamse dependance van het Hermitage

stroomde gisteravond vol met een bonte stoet aan bontmutsen,

borduursels, bloemenjurken en kozakkenbroeken, ter gelegenheid

van de zesde editie van de Elle Style Awards.

Bij de jaarlijkse awarduitreiking van het magazine draait het allemaal om
stijl. Enerzijds om nieuw stijltalent te ontdekken met de Elle Stylist Award,
en anderzijds om persoonlijke stijl te stimuleren.

Het thema ‘folklore’ was daarom niet alleen de opdracht voor de
deelnemende stylisten in spé, maar tevens de dresscode voor de
genodigden omdat men hiermee ook kans maakte op een prijs.

Carnaval

De drie finalisten Jean-Paul Paula, Beatrice Jolly en Lisa Anne Stuyfzand
kregen twee keer de gelegenheid om hun creaties aan het publiek te
tonen, omdat er wegens beperkte ruimte twee rondes waren.

Toch was de jury en het publiek unaniem dat Lisa Anne Stuyfzand met haar
verfrissende visie van ‘ouderwetse folklore in combinatie met het carnaval
in Rio’ er met kop en schouders boven uitstak. In plaats van folklore naar
een allegaartje van kleuren en prints te vertalen, had zij zich beperkt tot
een ingetogen kleurenpalet van zwart en wit.

Het ‘folkloristische’ aspect zat in het gebruik van kant, waaiervormige
hoofddeksels en koperen ketels die als handtas functioneerden. Daarbij
heeft Lisa Anne goed gelet op de trends voor komend seizoen, waar veel
silhouetten zich ook kenmerken door kleine broekjes en volume aan de
bovenkant.

Model

Naast deze prijs werden er nog twee awards uitgereikt, waaronder die
voor beste persoonlijke stijl- de Personal Style Award- welke werd
gewonnen door zangeres Giovanca.

De award voor de bestgeklede gaste- de Most Sensuous Woman Award-
werd in de wacht gesleept door model en muze van ontwerper Jan
Taminiau, Sylvia van de Klooster. De creatie die zij droeg was van Fong
Leng- volgens de jury de onbetwiste koningin van folklore- en was geleend
van visagist en vintage kledingverzamelaar Ferry van der Nat.
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