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Bas Kosters: “Dit wordt mijn grootste show ooit”
In gesprek met Bas Kosters die op 13 juli zijn nieuwe collectie ‘My Paper
Crown’ toont op MBFWA
7 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Bas Kosters heeft na zijn laatste show ‘Permanent State of Confusion’
(PSOC) in januari 2015 geen seconde stilgezeten. Naast de uitwerking
van onder andere een beddengoedcollectie voor Wehkamp, heeft 2016
vooral in het teken gestaan van zijn overzichtstentoonstelling ‘I want it
to be soft’ in Museum Arnhem. Op 13 juli is hij terug op MBFWA met
zijn nieuwe collectie ‘My Paper Crown’. Tijd voor fashionweek.nl om bij
Studio Bas Kosters langs te gaan voor een update.
ADVERTISEMENT

Hoe beviel je eerste retrospectief?
“Het was erg bijzonder en leerzaam. In eerste instantie was het achterliggende idee van de
tentoonstelling: ik besta dertien jaar, wil opruimen en weer verdergaan! Uiteindelijk is het een
positief leer- en groeimoment geworden. Wat begon vanuit een opruimwoede, is juist een mooi
moment geworden om te kijken: waar sta ik nu, wat heb ik gedaan, hoe kan ik vooruit en wat zijn
mijn ambities? Dat was echt supergaaf!”

En… welke ambities zijn eruit voortgekomen?
“Dat ik meer naar mijn gevoel wil luisteren en het liefst gebruikmaak van alle artistieke
kwaliteiten die ik bezit. Mijn kracht komt naar boven als ik me heel vrij kan bewegen, verhalen
kan vertellen en dingen kan creëren. Daarnaast heb ik ook invulling proberen te geven aan het
omarmen van een nieuw modesysteem. Steeds vaker vraag ik me af of het nut heeft om continu
nieuwe dingen te produceren. Moet dit? Wat wil ik? Sinds ik voor dit soort vragen ruimte creëer
en uit de ratrace van de modewereld stap, laat ik dingen een beetje op zijn beloop. Een soort
^uïde staat, dat werkt echt heel prettig. Kijken naar de oorzaak en het gevolg in plaats van
strakke planningen aanhouden.”
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Bas Kosters: “Door mijn overzichtstentoonstelling heb ik me binnen de muren van het museum verder kunnen ontwikkelen en mijn
artistieke visies aangescherpt. Bijvoorbeeld door op een hele andere manier met mijn werk en de ruimte om te gaan en site speciecinstallaties en kunstwerken te creëren.” © Milan Gino

"Na lange tijd kwam ik tot de conclusie: de
belangrijkste reden van deze collectie is het
geven van aandacht"
Wat is het concept achter je nieuwe collectie?
“Eigenlijk zijn we heel 2016 bezig geweest met de aanzet tot deze collectie. Het materiaal en de
inspiratie komen voort uit PSOC (2015), een collectie die zich focust op het hergebruik van
materialen. Een van mijn favoriete outets uit deze collectie is gemaakt van een oude
Nederlandse vlag. Aangezien ik tegenwoordig veel verschillende dingen te doen heb, maak ik
niet veel kledingstukken zelf. Maar, dit vlaggenpak wel! In één weekend heb ik het hele item met
de hand in elkaar gestikt. Deze ervaring vond ik zo bijzonder en tactiel, dat ik uiteindelijk een
aantal partijen oude katoenen vlaggen heb opgekocht. We zijn begonnen met de creatie van een
soort patchwork en uiteindelijk kledingstukken. Het verhaal kwam met de tijd, het is gaan
zweven en er zijn veel gedachten overheen gegaan. Na lange tijd kwam ik tot de conclusie: de
belangrijkste reden van deze collectie is het geven van aandacht.”
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“Het bijzondere aan dit vlaggenpak uit 2015 is de weg die het heeft afgelegd. De vlaggen heb ik gekocht voor een performance, daarna
heb ik ze bedrukt voor Anti Fashion Party. Toen we met de PSOC-collectie bezig waren, heb ik er dit pak van gemaakt. Naast de
vlaggenstof heb ik oude dekens, stof van een oude broek en paillettenstof gebruikt. Het katoen van die vlag is zo doorleefd en dat
geeft zo’n mooi gevoel”, aldus Bas Kosters. © Milan Gino
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“De meeste stukken hebben een heel intensief maakproces achter de rug. Vooral omdat de gebruikte katoenen vlaggen vrij los
geweven zijn en zich moeilijk vastzetten. Het zijn bewerkelijke stukken geworden en sommige items zijn heel experimenteel. Deze
collectie heeft een nieuwe esthetiek die wat zwaarder is dan eerdere collecties. Het is frivool, maar heeft ook een soort diepte die ik
mooi vind.” © Milan Gino

Hoe uit zich het idee van ‘meer aandacht geven’ in je collectie?
“Dit uit zich in verschillende verhaallijnen. We hebben de materialen met erg veel liefde
behandeld en er uitgebreide projecten mee gedaan. In het specieek gaat het om het punt dat
mensen tegenwoordig te weinig oog voor de waarde van dingen hebben en we elkaar vaak heel
preoccupied benaderen. We hebben altijd al een mening klaar over dingen en mensen. We
vergeten heel vaak de human factor, de uniciteit van het individu en daar moeten we aandacht
voor hebben. Dat is ook een van de verhaallijnen van de collectie.”

"We vergeten heel vaak de human factor, de
uniciteit van het individu en daar moeten
we aandacht voor hebben"
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“Inspiratie voor de nieuwe collectie heb ik gehaald uit verschillende hoeken, van rococo en Afrikaanse traditionele kleding tot
werkmanskleding. Er zit ook een stuk in dat ik samen met de Textiel Factorij in India heb gemaakt”, vertelt Bas Kosters. © Milan Gino
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“De titel van de nieuwe collectie is ‘My Paper Crown’. Ik heb er even op zitten broeden, maar ik ben heel blij met de titel. Een papieren
kroon verdient namelijk net zoveel aandacht als iedere andere kroon.” © Milan Gino

Hoe gaan jullie als team te werk binnen Studio Bas Kosters?
“Wij werken op een zo gelijkwaardig mogelijke basis samen. Zonder de hulp van het team met
assistenten, stagiaires en ex-stagiaires zou ik mijn artistieke doelen niet kunnen verwezenlijken.
Ik waardeer ze enorm. Het is heel bijzonder om als team aan een gezamenlijk doel te werken,
zeker als dat jouw artistieke droom is. Dat maakt het ook heel gevoelig, want je moet als groep
vooruit zonder je eigen doelen uit het oog te verliezen. Het mooie van de nieuwe collectie is dat
het team veel artistieke vrijheid heeft gekregen om met suggesties te komen. Deze persoonlijke
projecten hebben we samen doorontwikkeld. Het is de eerste keer dat ik het wat heb losgelaten,
waardoor het echt de collectie van team Bas Kosters Studio is geworden.”
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Bas Kosters: "Zonder de hulp van het team met assistenten, stagiaires en ex-stagiaires zou ik mijn artistieke doelen niet kunnen
verwezenlijken." © Milan Gino

"Ik geloof niet in hiërarchie. Wees gewoon
open en eerlijk, daar geloof ik in"
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Bas Kosters: “‘Een modeshow heeft echt iets magisch, het beleven van iets wat voor jou als publiek is bedacht heeft een speciale
waarde. Los van het feit of het nu zakelijk effectief is, heeft het een bepaalde magic. In die zin is dat voor mij heel belangrijk. We doen
veel moeite om iedere keer weer iets bijzonders neer te zetten. De aankomende show wordt geloof ik de grootste show ooit. Integer
maar ook uitbundig, heel spannend.” © Milan Gino

"De aankomende show op Amsterdam
FashionWeek wordt mijn grootste ooit"
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Bas Kosters: “Mijn tip aan jonge ontwerpers? Blijf dicht bij jezelf. Ik vind dat er vaak een vooringenomen beeld is over wat mode is en
ik ben het er vaak niet mee eens. Ik geloof niet in hiërarchie. Wees gewoon open en eerlijk, daar geloof ik in.” © Milan Gino
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Bas Kosters: "“Mijn grootste uitdaging is to let it go. Ik wil vaak teveel, kan moeilijk delegeren en dingen loslaten." © Milan Gino

Wat is je grootste uitdaging en droom voor de toekomst?
“Mijn grootste uitdaging is to let it go. Ik wil vaak teveel, kan moeilijk delegeren en dingen
loslaten. Dat is echt een les, want soms moet je dingen loslaten en erop vertrouwen dat het goed
gaat komen. En mijn droom? Een aantal ambities heb ik al verwezenlijkt, maar eigenlijk hoop ik
gewoon dat ik nog lang gezond blijf en kan blijven doen wat ik leuk vind.”
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Bas Kosters: "Mensen hebben tegenwoordig te weinig oog voor de waarde van dingen." © Milan Gino

LEES OOK
WNF en Bas Kosters slaan de handen ineen voor de tijger
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