
Dorhout Mees betovert Parijs met haar
lente/zomer 2017-collectie ‘ORPHIC’

Een collectie met uit het oog springende ontwerpen die de uitwerking van
bliksem op de mens verbeeldt
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Mysterieus en betoverend

De Engelse titel ‘ORPHIC‘ staat voor mysterieus en betoverend, een gegeven beyond ordinary

understanding. Dorhout Mees’ collectie is geïnspireerd op de inslag van het bliksemse

natuurgeweld op de materie, de natuur en het menselijk lichaam. Hoe ziet materie of het

menselijk lichaam eruit na aanraking met deze compacte concentratie van licht, hitte en

elektriciteit? Dorhout Mees beantwoordt deze vraag in haar verhalende collectie ‘ORPHIC’. 

Over haar inspiratiebron zegt Esther Louise Dorhout Mees: “De combinatie van iets wat zo veel

gevaar in zich draagt, als bliksem en tegelijkertijd prachtig is om te aanschouwen, vond ik een

mooie contradictie. In combinatie met de fragiliteit van het menselijk lichaam was dit zo'n

interessante gedachte, dat het mijn hele collectie heeft doen ontstaan.” 

Storytelling door middel van kleding

De nonchalante, feminiene, maar altijd draagbare ontwerpen, zijn ook dit seizoen belangrijk

elementen in het werk van Dorhout Mees. In verWjnde en gelaagde silhouetten zweefden de

modellen bijna over de catwalk in een robuust gebouw aan de Rue de Saint-Pétersbourg. Het

verhalende aspect binnen het oeuvre van Dorhout Mees maakt het kunstige handwerk van de

ontwerpster toegankelijk voor een eigentijdse en doelbewuste generatie vrouwen. 

Bliksemse verkleuringen

De vertaling van het hemelvuur uit zich in prints die zijn geïnspireerd op verkleuringen die

opkomen door de geleiding van elektriciteit. Ook de littekens die na aanraking met bliksem als

een soort tatoeage op de huid ontstaan, gelden als inspiratiebron voor de dessins. Zelfs de

accessoires zijn met stroom bewerkt om de bekende regenboogkleurige oxidatievlekken erop te

krijgen. 

De bewerking van de materialen zinspeelt eveneens op de structuren die de bliksem kan

achterlaten. De veters van de korsetten zijn bijvoorbeeld meerdere malen ingeregen, als

verwijzing naar de verdikte littekens die blikseminslagen kunnen veroorzaken. De collectie is

opgebouwd uit veelal glanzende zijden textielsoorten en doorzichtig organza. Het kleurenpalet

bestaat voornamelijk uit roze en blauwe pasteltinten die worden afgewisseld met warmrood.

Daarnaast gaan de sluike silhouetten in subtiel geweven stoffen hand in hand met een strak en

architecturaal lijnenspel. 
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Op uitnodiging van de Franse modefederatie showde het Amsterdamse

label Dorhout Mees voor de tweede keer op een rij haar lente/zomer

2017-collectie ‘ORPHIC’ tijdens Paris Fashionweek. Een ultiem

vrouwelijke, elegante en haast sprookjesachtige collectie die is berust

op de heftige blikseminslag in de natuur. 

1/9 Een strak aangesnoerd korset gecombineerd met een rok in glanzend zijde met architecturale snit. © Team Peter Stigter

2/9 Roze en blauwe pastels wisselen elkaar af. © Team Peter Stigter

LEES OOK

Dorhout Mees maar liefst acht keer genomineerd voor

Amerikaanse Wlmprijzen

3/9 Een lichtroze outWt voorzien van een cropped top met vrouwelijke ruches en warmrode accenten © Team Peter Stigter

4/9 Vloeiende en strakke silhouetten wisselen elkaar af © Team Peter Stigter

5/9 Ruches in warmrood organza-achtig materiaal © Team Peter Stigter

6/9 IJsblauwe prints geïnspireerd op de verkleuringen van elektrische geleiding. © Team Peter Stigter

7/9

Zelfs de accessoires zijn bewerkt met elektriciteit om de regenboogkleurige oxidatievlekken van blikseminslag te verkrijgen. © Team

Peter Stigter

8/9 De veters in de korsetten zijn meerdere malen ingeregen als verwijzing naar verdikte littekens. © Team Peter Stigter

9/9 Strakke architecturale lijnen als verwijzing naar de bliksemschichten.© Team Peter Stigter
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