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Naakt centraal in Bruce Weber-film voor YSL

AMSTERDAM - Het volgende modehuis dat een korte film maakte ter
promotie van een kledinglijn heeft zich aangediend. Topfotograaf
Bruce Weber presenteerde in Parijs zijn mini-rolprent voor de Yves
Saint Laurent-herencollectie herfst/wintercollectie 2010-2011.

Weber staat erom bekend zijn mannelijke modellen graag in

adamskostuum vast te leggen en ook in de korte film speelt kleding maar

een ondergeschikte rol. In het filmpje, waar hij een deel van de voice-over

voor zijn rekening neemt, zegt hij bijvoorbeeld: "Als je al niet naakt wilt

zijn, draag dan een pak."

Daarmee refereert hij naar het geklaag van beginnende modellen over

naakt poseren. In zijn film daarom voornamelijk naakt dartelende

mannelijke modellen op de broeierige muziek van Marvin Gaye. Van de

Yves Saint Laurent-pakken komt weinig in beeld.

Pin-up

In de film is ook een rol weggelegd voor Bunny Yeager. Zij was in de jaren

‘50 een bekend pin-up model en gina haar modellencarrière als fotograaf

aan de slag ging. Zij maakte onder meer pin-up Betty Page beroemd en

was verantwoordelijk voor de bekende foto van Ursula Andress als Bond-

girl in de film Dr.No.
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