
De intieme dans tussen mode en kunst

Hoe mode en kunst elkaar beïnvloeden, inspireren, gebruiken en blijven vinden
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Kunst en mode hebben al een lange geschiedenis achter de rug. Haute couture of ready-to-wear,

het maakt niet uit. Al in het begin van de twintigste eeuw waren er duidelijke uitwisselingen

tussen de twee gebieden. Paul Poiret liet zijn modecollecties fotograferen door de dadaïst Man

Ray, Coco Chanel werkte met Picasso samen aan de kleding en het decor van Ballets Russes en

de schilder Isaac Israëls werkte voor het Amsterdamse modehuis Hirsch en de Parijse couturière

Paquin. De grenzen tussen beide gebieden zijn langzaam gaan vervagen, waarbij mode en kunst

elkaar tegenwoordig niet alleen vanuit esthetische oogpunt inspireren.

Vragen over originaliteit en reproductie

De negentiende-eeuwse industrialisatie zorgde voor Winke veranderingen in zowel de mode- als

de kunstwereld. Modieuze kleding werd nagemaakt en door de komst van warenhuizen

bereikbaar voor de massa. In de kunst kwam het modernisme op. De academische kunst maakte

plaats voor het lossere impressionisme en ontwikkelde zich verder tot avantgardistische

stromingen als het kubisme, dadaïsme en surrealisme. In beide takken werden vragen gesteld

over de ideeën van originaliteit en reproductie. In de modewereld zorgde dit voor de introductie

van couturelabels waarmee de commercialiteit van merken werd versterkt. In de kunst uitte zich

dit in de readymades van Marcel Duchamp, die liet zien hoe gebruiksproducten meer waarde

kregen door er een symbolische signatuur aan te hangen.

Gelijktijdige trends in de kunst en mode

In de avantgardistische kunststromingen werd steeds meer gekozen voor een tweedimensionale

aanpak, een aanpak die ook werd geïntroduceerd in de mode. Gabrielle Chanel introduceerde

haar little black dress en stond bekend om haar nihilistic fashion. Elsa Schiaparelli werd

beïnvloed door het surrealisme en Sonia Delaunay gebruikte het fauvistische kleurenschema en

paste geometrische abstracte kunst toe op haar ontwerpen en materialen. Een stuk later, tijdens

de radicale jaren zestig, begonnen de grenzen steeds verder te vervagen. Jongeren zetten zich af

tegen de gevestigde orde en kregen een sterke wil tot zelfexpressie. Vanaf die periode zouden

mode en kunst samen de eigentijdse en visuele cultuur gaan bepalen. De modetrends kwamen

steeds meer overeen met de trends in de, voor die tijd, hedendaagse kunst.

De wederzijdse beïnvloeding van mode en kunst

Zoals het Instagramaccount @as_a_muse laat zien, zijn er vandaag de dag ontelbaar veel

voorbeelden van modeontwerpers die hun inspiratie uit de beeldende kunsten putten. Een van de

bekendste Nederlandse voorbeelden zijn Viktor&Rolf. Het ontwerpduo zoekt sinds jaar en dag de

grenzen tussen mode en kunst op. Met de Van Gogh Girls uit hun lente/zomer 2015-collectie

grepen ze terug naar het werk van de postimpressionistische schilder. Een half jaar later

showden ze hun collectie Wearable Art geïnspireerd op onder andere het Festoen van vruchten

en bloemen (1660-1670) van Jan Davidsz. de Heem. Tijdens de show werden de ensembles aan

de muur opgehangen, waarmee het duo volgens modejournalist Suzy Menkes hun antwoord gaf

op de vraag óf mode een kunstvorm is.

Mode als inspiratiebron voor kunst

Andersom is er vanuit de kunst aandacht voor de modewereld. De popart van onder andere Andy

Warhol zorgde er in de jaren zestig voor dat kunst middenin de samenleving werd geplaatst. De

voormalig mode-illustrator werkte samen met modehuizen en maakte werk waarin vluchtige

dingen centraal stonden. Vandaag de dag zijn er kunstenaars als Andreas Gursky, Tom Sachs en

Elmgreen & Dragset. In hun kunst verwerken ze symbolen uit de consumptiemaatschappij, zoals

logo’s van modemerken, om culturele of sociale statements te maken. Het meest recente

voorbeeld is het op Gucci-logo’s geïnspireerde werk van Trevor Andrew alias GucciGhost. De

Amerikaanse street artist heeft het zelfs zover weten te schoppen, dat hij door Gucci’s

Alessandro Michele werd uitgenodigd om samen de herfst/winter 2016-collectie te ontwerpen.
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De spiegels van de maatschappij

Vanaf de jaren zeventig zijn zowel mode als kunst steeds vaker middelen geworden om

individuele identiteiten en boodschappen mee uit te drukken. Van gragtiteksten op kleding tot

maatschappijkritische kunstwerken, via beide domeinen kan men zijn of haar stem laten gelden.

Giorgio Armani verwoordde het onlangs in een interview: “Beide disciplines zijn capabel om de

complexiteit van de moderne wereld uit te beelden en tegelijkertijd hun wortels te delen. Je ziet

dit terug in de mode- en kunsttentoonstellingen die worden gepresenteerd op basis van dezelfde

criteria van smaak en kwaliteit.” Waar kunst vroeger een hulde bracht aan de goden, koningen en

koninginnen, is kunst volgens klosoof Gilles Lipovetsky steeds meer op mode gaan lijken. In het

boek De macht van mode beschrijft hij dat de kunstwereld zich steeds vaker overgeeft aan de

belevenis en verleiding van de modemarketing.

De belevingseconomie

Naast de communicatieve en esthetische overlappingen zijn er ook op marketinggebied

uitwisselingen tussen beide domeinen. Zo zien de meeste high fashion-winkels eruit als musea

en lijken modeshows op performances. Daarnaast blijken de luxe modehuizen zich te prokleren

als de grootste kunstmecenassen. Zo opende in 2014 het Parijse Fondation Louis Vuitton en een

jaar later opende Fondazione Prada haar deuren in Milaan. Andersom zijn modetentoonstellingen

niet meer weg te denken uit musea, focussen kunstinstituten zich steeds meer op branding en

marketing en werken succesvolle kunstenaars als Jeff Koons, Olafur Eliasson, Takashi Murakami

en Ai Weiwei met complete teams om de vraag naar hun werk te kunnen bijbenen.

The Art of Fashion

In augustus 2016 lanceerde The Financial Times een nieuw magazine genaamd The Art of

Fashion, waarmee ze een nieuwe vorm van modejournalistiek willen introduceren. De

allernieuwste modecreaties worden beschreven als kunststukken waarbij het maakproces

centraal staat. De lente/zomer 2017-collecties werden in kunsthistorische stromingen als

Brutalisme, Tudor-stijl en Tropicália (een Braziliaanse kunstbeweging uit de jaren zestig)

geplaatst. Verder werd de kunst naar onze kledingkasten vertaald, door de bejubelde Britse

historicus Simon Schama een kunsthistorische ode te laten schrijven aan dé trendkleur van dit

moment: blauw.
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Is mode kunst?

De vraag of mode kunst is, blijft nog steeds onbeantwoord. Coco Chanel verwoordde

modeontwerpen in haar tijd heel mooi “l’art de capter l’air du temps”, ofwel de kunst van het

vastleggen van de tijdgeest. Hoe het ook zij, feit blijft dat de wisselwerking tussen mode en

kunst ook bij de nieuwste generatie modeontwerpers te zien is. Voor haar laatste collectie

haalde Liselore Frowijn haar inspiratie uit het werk van de Nederlandse beeldhouwer Alfred

Eikelenboom (1936-2014) en keek ze voor eerdere collecties naar Matisse en Sol LeWitt. Of het

nu gaat om de manier van creëren, presenteren, communiceren of andere wederzijdse

inspiratiebronnen: mode en kunst behoren beide tot een groter systeem van de visuele cultuur.

Het beïnvloedt elkaar, inspireert elkaar, gebruikt elkaar en zal elkaar altijd blijven vinden.

Mode is geen kunst, of wel? In principe is mode, net als kunst, een

creatieve uiting van de maker. Maar wat is kunst eigenlijk? Want eerlijk

is eerlijk, tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen eenduidig

antwoord op deze vraag. Feit is dat bijvoorbeeld Viktor&Rolf veel

inspiratie halen uit werk van onder andere kunstenaars als Van Gogh.

Fashionweek.nl-redacteur en kunsthistorica Marjolein Lammerts van

Bueren dook dieper in het fenomeen 'mode en kunst' en onderzocht hoe

beide werelden elkaar beïnvloeden.  
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Zowel in de mode- als in de kunstwereld zorgde de negentiende-eeuwse industrialisatie voor de debatten over originaliteit van

ontwerpen en de reproduceerbaarheid ervan. © Pinterest
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Tijdens zijn gehele modecarrière liet ontwerper Yves Saint Laurent zich graag inspireren door de beeldende kunst, zoals Mondriaan,

Yves Klein en Andy Warhol en Matisse. © Pinterest

3/4

Een item uit de Viktor&Rolf-collectie Wearable Art, geïnspireerd op onder andere het Festoen van vruchten en bloemen (1660-1670)

van Jan Davidsz. de Heem

In 2005 installeerde het Scandinavische kunstenaarsduo Elmgreen & Dragset hun permanente installatie Prada Marfa in de

Texaanse plek Marfa. Het werk is afgeleid van de echte Prada Green Store en kan gezien worden als een kritiek op de

grenzen van de consumptie, de Westerse welvaart en de groei van modemerken.
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Het werk Prada I (1998) van de Duitse Andreas Gursky. Eigenlijk is de foto gewoon een afbeelding van het winkelinterieur van Prada,

waar producten op een minimalistische, bijna museale, wijze worden tentoongesteld. © Pinterest

Een look uit de herfst/winter 2017-collectie COSMOS van Liselore Frowijn. Frowijn liet zich hiervoor inspireren door de

werken kunstenaar Alfred Eikelenboom. Hij staat bekend om zijn monumentale, grijze, architectonische objecten.

LEES OOK

De bijzondere winkel en show van kunstenaar Berend Strik en

ontwerper Aziz Bekkaoui
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