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Boaz van Doorniks collectie LEAF toont de
pracht van de Nederlandse natuur
Door de schoonheid van functie te tonen zet de ontwerper zich af tegen
‘snelle mode’
15 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Boaz van Doornik presenteerde zaterdagmiddag zijn nieuwste
mannencollectie tijdens de 27ste editie van Mercedes-Benz
Fashionweek Amsterdam. Qua inspiratiebron zit hij met LEAF op
dezelfde lijn als die van zijn award-winnende afstudeercollectie
‘Monumental Memories’. Waar laatstgenoemde in het teken stond van
zijn vader, de natuur en mooie jeugdherinneringen, legde hij de focus
deze keer op de schoonheid van de natuur.
Voor zijn nieuwste collectiepresentatie nam de minimalistische mode-ontwerper zijn publiek
voor even mee op een boswandeling door de Nederlandse natuur. Om de catwalk op te komen,
liepen de modellen vanachter de coulissen eerst onder een ‘dakje’ van bebladerde boomtakken
door. Eenmaal op dreef, lieten de mannelijke modellen in het totaal elf verschillende looks zien.
Het kleurenpalet van Van Doorniks kenmerkende tailored ontwerpen bestond vooral uit aardse
terracotta-tinten, mosterdgeel en natuurlijke groenen. Met LEAF creëert hij een nieuw Hollands
landschap, waarin structuur en spontaniteit lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Een grote schat aan gedroogde eikenbladeren
De basis van de collectie werd gelegd door een aantal gedroogde eikenbladeren die Van Doornik
thuis tussen de pagina’s van een boek vond. Aan Fashionweek.nl vertelde hij: “Die had ik jaren
geleden erin gestopt, maar was ik vervolgens vergeten. Toen ik ze vond was het als het vinden
van een schat! Het was toen namelijk winter, er lagen helemaal geen bladeren op de grond.
Daarnaast vind ik de verwering van die oude bladen prachtig.” Deze vondst leidde hem terug naar
vroeger, de tijd dat hij met zijn vader bladeren opraapte tijdens hun vele boswandelingen.

"Toen ik ze vond, was het als het vinden van
een schat"
Van klassieke zijspanners tot pakken met kurkprint
Zoals de titel al doet vermoeden, staat LEAF voor boom. Een boom puur in zijn schoonheid, maar
kwetsbaar in zijn vergankelijkheid. LEAF is Van Doorniks ode aan functie, iets wat eveneens een
belangrijk uitgangspunt is geweest voor Janna Wieringa. Zij ontwierp speciaal voor deze
collectie drie minimalistische tassen en liet zich, net als Van Doornik, inspireren door het
boswachtersuniform uit de jaren 60 en 70. Naast broeken met klassieke zijspanners, bonkige
colberts met hooggesneden kragen en jassen met rugsplitten, was er een grote overjas met
daarop prints van zijn geliefde bladnerven. Zijn gave voor uitmuntende detaillering zagen we
eveneens terug in items met geborduurde patches in de vorm van esdoornzaadjes en een
compleet pak voorzien van kurkprint.

Video credits: FREQUIN

Eikenprints in plaats van tropical paradise
https://fashionweek.nl/event/1368/mbwfa-x-x-bankVan Doornik nam zijn publiek bewust mee op
ontdekkingstocht door het Nederlandse landschap. Hiermee zette hij zich gelijk af tegen de
momenteel trendy tropische prints, waarvan de drager negen van de tien keer de herkomst niet
kan herleiden. Waarom gaan we niet voor een mooie eikenprint? In plaats van tropical paradise
gaat hij terug naar onze roots en maakt hiermee ook een statement tegen de snelle mode. Men
moet zich niet langer mee laten sleuren door populaire fast fashion, maar zich een nieuwe
houding aanmeten door juist de schoonheid van functie en vergankelijkheid te omarmen.

Was je niet bij de show, maar wil je de LEAF-collectie wel van dichtbij zien? Na de
collectiepresentatie komt de collectie bij X BANK te hangen, waarvan er een aantal stuks te koop
is.
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De openingslook van de show. © Team Peter Stigter
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Een grote overjas met daarop prints van zijn geliefde bladnerven. © Team Peter Stigter
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Nog meer groene prints op een terracottakleurige basis en een tas van Janna Wieringa. © Team Peter Stigter

LEES OOK
Boaz van Doornik bereidt zich voor op zijn eerste
collectiepresentatie tijdens MBFWA
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Een compleet pak met kurkprint. © Team Peter Stigter
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LEAF bestaat uit natuurtinten van mosgroen tot mosterdgeel. © Team Peter Stigter
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Zachtoranje tenue met nervenprint. © Team Peter Stigter
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Zijn gave voor uitmuntende detaillering zagen we eveneens terug in items met geborduurde patches in de vorm van esdoornzaadjes.
© Team Peter Stigter
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Een trotse Boaz van Doornik na ahoop van zijn show. © Team Peter Stigter
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