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Fashion in Style: tentoonstelling in het teken van
op Mondriaan geïnspireerde mode
Gemeentemuseum Den Haag deze zomer hét domein van Mondriaan en De
Stijl
24 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Honderd jaar geleden introduceerden Mondriaan en andere De Stijlleden een nieuwe vormgeving, een gegeven dat dit jaar in Nederland
veel aandacht krijgt. Het Gemeentemuseum Den Haag viert dit
bijzondere moment met maar liefst drie tentoonstellingen, waaronder
één met een fashionable insteek: Fashion in Style. Tot op de dag van
vandaag blijkt het visionaire gedachtegoed van De Stijl namelijk nog
steeds een grote inspiratiebron voor de mode te zijn.
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Ensemble van wit linnen met kleurige vlakken in Mondriaanstijl, bestaande uit top en rok Francesco Bandini, Italië, 1991. ©
Gemeentemuseum Den Haag
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Cover Franse Vogue, september 1966, met Mondriaan-jurk van Yves Saint Laurent. © Gemeentemuseum Den Haag

Mode in ‘De Stijl’ van Mondriaan
De Stijl brak in 1917 radicaal met het verleden en verbeeldde de werkelijkheid voortaan in
geometrische vormen, rechte lijnen én primaire kleuren. Deze kenmerkende vormgeving werd de
afgelopen decennia meerdere keren verwerkt in de modecreaties van Prada, Peter Rozemeijer,
Moschino, Marlies Dekkers en Michael Barnaart van Bergen. De iconische Mondriaan-jurk van
Yves Saint Laurent uit 1965 vormt het uitgangspunt van de Fashion in Style-tentoonstelling.
Laurent zag de jurk als een technisch ontwerpexperiment, waarbij hij het kledingstuk compleet
opbouwde uit een lijnenspel, zonder hierbij de couplijnen of constructie te volgen.

Veel werk van voormalig Fashionweek-deelnemers
Naast de op Mondriaan en De Stijl geïnspireerde ontwerpen, presenteert het Gemeentemuseum
ook werken die door hun kleur en vlakverdeling met de kunstbeweging geassocieerd wordt.
Onder andere voormalig Fashionweek-deelnemers MAISON The FAUX, Liselore Frowijn, Dewi
Bekker, Gino Anthonisse en Christa van der Meer zijn uitgekozen om hun kunsten tentoon te
stellen. De drie laatstgenoemde ontwerpers vormen samen met Anouk van Klaveren het
ontwerperscollectief Das Leben am Haverkamp en verantwoordelijk is voor de vormgeving van
de tentoonstelling.

Van gebreide Mondriaantruien tot een heuse Mondriaanphotobooth
Wie denkt dat alleen creaties van gevestigde ontwerpers worden tentoongesteld, heeft het mis.
Ten eerste laten studenten van het Haagse ROC Mondriaan speciaal ontworpen werk zien én
heeft het museum een aantal vintage breisels uit de jaren 80 geselecteerd om te exposeren. In
die jaren breide de Nederlander er namelijk op los om zijn persoonlijke Mondriaantrui te maken.
De zoektocht naar deze exemplaren leverde prachtige voorbeelden op, waarvan de dragers in
woord en beeld aangeven wat de trui voor hen betekent. Tot slot kan je in het Mondriaan-atelier
je eigen Mondriaantas maken en compleet in stijl op de foto in de speciale Mondriaanphotobooth.
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Dewi Bekker, ensemble, collectie A Flag, Stripes, and a Guy in Green Overalls, Courtesy Dewi Bekker. © Iris van der Zee, Team Peter
Stigter
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Prada, jurk, herfst/winter 2011, zijde, Gemeentemuseum Den Haag. © Team Peter Stigter
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Jurk en mantel door Peter Rozemeijer, 1980, wol, Gemeentemuseum Den Haag. © Sabrina Bongiovanni voor Gemeentemuseum Den
Haag.

Fashion in Style is te zien van 15 juli t/m 13 augustus 2017 in het Gemeentemuseum Den Haag.
Header image: Jurk en mantel door Peter Rozemeijer, 1980, wol, Gemeentemuseum Den Haag. ©
Sabrina Bongiovanni voor Gemeentemuseum Den Haag
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