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De winnaar van Lichting 2017: Lizzy Stuyfzand
Sarah Bruylant werd gekozen tot publiekslieveling
15 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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In een spectaculaire catwalkshow presenteerden vrijdagavond 14 juli
veertien zojuist afgestudeerde modeontwerpers hun
afstudeercollecties aan nationale en internationale modeprofessionals.
In de Gashouder werd Lizzy Stuyfzand (ArtEZ) ‘gekroond’ tot het meest
veelbelovende talent van Nederland. Sarah Bruylant (AMFI) ging naar
huis als publieksfavoriet.
Met een tjokvolle Gashouder als podium opende HTNK-eigenaresse Mariette Hoitink de elfde
editie van Lichting. Lichting is een initiatief van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam en
HTNK en sinds 2007 uitgegroeid tot dé modeprijs van Nederland. Na een kort woord van
Fashionweeks creatief directeur Iris Ruisch, waarin zij kort stilstond bij het plotselinge overlijden
van WdKA-modedocent Gerrit Jan Vos, was het grote showmoment daar.

Van porseleinen poppen tot hooligans
De veertien fashion graduates waren afkomstig van zeven verschillende Nederlandse
modeacademies. Op de new wave-klanken van Wall of Voodoo’s Ring of Fire werd de eerste
presentatie ingezet. Geheel in stijl van de donkere tonen van de muziek, toonde Rachael Cheong
(KABK) een collectie over het verbergen van onze diepste geheimen door de ogen van een
porseleinen pop. Voorzien van zwarte maskers toonden haar modellen zeer gelaagde en
pompeuze items met roesjes van onder andere rood-witgeblokte materialen. Het gebruik van
rood-witte items werd vervolgd door Teun Seuren (HKU), die met zijn collectie ‘Schwalbe!’ het
idee rondom hooligans onderzocht. MAFAD-afgestudeerde Lise van Wetten liet haar fascinatie
voor licht doorschemeren in lichtre^ecterende creaties die werden versterkt door de valling van
haar speciaal gedrapeerde silhouetten.

Touristen, kroonluchters en de mens in zijn puurste vorm
Ruby Russel (ArtEZ) nam ons met haar collectie mee terug in de tijd van de Rebecca-rellen in het
19de eeuwse Wales en toonde omvangrijke en gelaagde looks geïnspireerd op het nationale
kostuum van Wales. Miro Hämäläinen (Gerrit Rietveld Academie) liet met ‘Venus as a Boy’ een
kritieke kijk op mannelijk- en vrouwelijkheid zijn en werd gevolgd door de ‘touristencollectie’ van
Annebel de Kok (WdKA). Esther van Brakel (WdKA) toonde ‘s werelds eerste digitale kledinglijn
en Sophie Roumans (HKU) showde haar visie op de toekomst met veel dikke, aangeregen
materialen. Roos Boshart (KABK) verbeeldde de de- en reconstructie van iconische
kledingstukken en Karlijn Krijger (MAFAD) presenteerde creaties die allen uit hetzelfde patroon
bestonden. Ninamounah Langestraat (Gerrit Rietveld Academie) zweepte op de tonen van Ram
Jams Black Betty het publiek op met haar ode aan de mens in zijn puurste vorm. De show werd
afgesloten door Simone Schampers (AMFI) die met haar theatrale collectie romantische items
inclusief ware “kroonluchteroorbellen” presenteerde.

Sarah Bruylant als publiekslieveling
Twee kandidaten staken volgens de jury en het publiek met kop en schouder boven de rest uit.
Sarah Bruylant (AMFI) werd gekozen als publiekslieveling en won hiermee de Audience Favorite
Award powered by Ten Cate en een geldbedrag van €3.000,-. Bruylant toonde een collectie die
deed denken aan een zonnige vakantie aan de Côte d’Azur van de jaren 50. Met haar grootste
hoeden, strakke tailles, wijde rokken en fel kleurenpalet, liet ze de kijker even toe in haar zelf
gecreëerde mode-utopia.

Winnaar van de Lichting 2017-award: Lizzy Stuyfzand
Het internationale jurypanel met Zowie Broach (Head of Fashion Royal College of Art London),
Federico Poletti (Sr. editor Manintown), Philippe Pourhashemi (Freelance fashion writer) en Floor
Kolen (modeontwerpster en deelnemer Lichting 2010) koos als uiteindelijke winnaar van de
Lichting 2017-award: Lizzy Stuyfzand (ArtEZ). Naast de award won Stuyfzand hiermee €10.000,aan prijzengeld, beschikbaar gesteld door de Meester Koetsier Foundation. Met haar collectie
“Call me magpie” liet zij handwerktechnieken samenkomen met Londense clubkids. De jury
roemde naast haar perfecte balans tussen creativiteit, cheerfullness en authenticiteit, ook haar
onderzoek in textiel en ambacht.
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Rachael Cheong (KABK) toonde een collectie over het verbergen van onze diepste geheimen door de ogen van een porseleinen pop.
Haar modellen droegen zwarte maskers en zeer gelaagde en pompeuze items met roesjes van onder andere rood-witgeblokte
materialen. © Team Peter Stigter
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Teun Seuren (HKU) onderzocht met zijn collectie ‘Schwalbe!’ het idee rondom hooligans. Door het uitvergroten van kledingstukken en
details toont hij een zekere kwetsbaarheid van hooligans. © Team Peter Stigter
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MAFAD-afgestudeerde Lise van Wetten liet haar fascinatie voor licht doorschemeren in lichtre^ecterende creaties die werden versterkt
door de valling van haar speciaal gedrapeerde, architecturale silhouetten. © Team Peter Stigter
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Ruby Russel (ArtEZ) nam ons met haar collectie mee terug in de tijd van de Rebecca-rellen in het 19de eeuwse Wales. Aanleiding van
deze rellen waren de oneerlijke belastingen voor lokale boeren en agrariërs. Russel toonde een omvangrijke en gelaagde looks
geïnspireerd op het nationale kostuum van Wales. © Team Peter Stigter
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Miro Hämäläinen (Gerrit Rietveld Academie) liet met ‘Venus as a Boy’ een kritieke kijk op mannelijk- en vrouwelijkheid zijn. © Team
Peter Stigter
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ALL INCLUSIVE: de ‘touristencollectie’ van Annebel de Kok (WdKA). © Team Peter Stigter
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Esther van Brakel (WdKA) toonde ‘s werelds eerste digitale kledinglijn. © Team Peter Stigter
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Sophie Roumans (HKU) showde haar visie op de toekomst met veel dikke, aangeregen materialen. © Team Peter Stigter
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Roos Boshart (KABK) verbeeldde de de- en reconstructie van iconische kledingstukken. © Team Peter Stigter
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Karlijn Krijger (MAFAD) presenteerde creaties die allen uit hetzelfde patroon bestonden. © Team Peter Stigter
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Ninamounah Langestraat (Gerrit Rietveld Academie) presenteerde haar ode aan de mens in zijn puurste vorm. © Team Peter Stigter

12/15
Sarah Bruylant (AMFI) werd gekozen als publiekslieveling en toonde een collectie die deed denken aan een zonnige vakantie aan de
Côte d’Azur van de jaren 50. © Team Peter Stigter
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De jury koos als uiteindelijke winnaar van de Lichting 2017-award: Lizzy Stuyfzand (ArtEZ). Met haar collectie “Call me magpie” liet zij
handwerktechnieken samenkomen met Londense clubkids.© Team Peter Stigter
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Alle Lichting 2017-deelnemers en hun creaties. © Team Peter Stigter
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De prijsuitreiking van Lichting 2017. © Team Peter Stigter. © Team Peter Stigter

SHARE

GERELATEERDE ARTIKELEN

TOON MEER

