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HKU-studenten exposeren met Why not! in de
Utrechtse Bijenkorf
Derdejaarsstudenten Fashion Design en Fashion Communication brengen ode
aan individualiteit
23 aug 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Voor de zevende keer op een rij organiseert de Bijenkorf Utrecht van 29
augustus t/m 11 september 2016 samen met studenten van de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een expositie. Onder de
titel ‘Why not!’ geven de exposanten met hun werk een nieuwe kijk op
gender en individualiteit.

Frisse blikken op de huidige maatschappij
Naast warenhuis doet de Bijenkorf al jaren dienst als platform voor opkomend creatief talent.
Ook dit jaar werkt het bedrijf samen met een nieuwe lichting creatieven aan een tentoonstelling
genaamd ‘Why not!’. Het thema van dit jaar richt zich op genderkwesties en de rol van
individualiteit in de huidige samenleving. De tentoonstelling is een ode aan de mens als individu,
die zelf bepaalt wat wel of niet goed voor hem of haar is. Het is een lofzang voor personen die
zich niet laten verleiden door tunnelvisies en stereotyperingen, maar juist de grenzen doorbreken
door frisse blikken te werpen op zowel zichzelf als de wereld om hen heen.

Bevrijd de geest!
De tentoonstelling ‘Why not!’ laat het werk van zes verschillende studenten van de
studierichtingen Fashion Design en Fashion Communication zien. De werken staan verspreid
over twee locaties in de Bijenkorf Utrecht. Onder de noemer ‘Free your mind? Why not!’ staat bij
de entree het werk van Meltem Yarangümeli. Met haar collectie Tunnel vision stelt zij met behulp
van modevormgeving de macht van media aan de orde. Yarangümeli snijdt met haar werk vooral
de negatieve bijwerkingen die de media op mensen kunnen hebben aan, zoals het creëren van
cognitieve valkuilen als de welbekende tunnelvisie.
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Een ontwerp uit de collectie van Meltem Yarangümeli, waarmee ze de negatieve kanten die de media op de mens kan hebben
visualiseert. © Meltem Yarangümeli

Wees anders!
Het werk van de vijf overige exposanten is te zien in het restaurant van de Bijenkorf genaamd La
Ruche. Onder de titel ‘Be different? Why not!’ wordt onder andere de niet-gendergebonden
kledingcollectie <xx, xy>, een subtiele verwijzing naar de notering van mannelijke en vrouwelijke
chromosomen en alles daartussenin, van Pawan Karaya getoond. Door bijvoorbeeld gebruik te
maken van magneten in plaats van knopen, zorgt Karaya ervoor dat de pasvorm van de kleding
eenvoudig aanpasbaar is naar zowel het mannelijke als het vrouwelijke \guur.
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De niet-gendergebonden kledingcollectie <xx,xy> van Pawan Karaya © Pawan Karaya

Met haar aantrekkingskracht tot het zogenoemde vreemde en abnormale, presenteert Saskia van
Rens op geheel eigen wijze haar visie op gender en individualiteit. In haar collectie ‘Texturize me,
and Blow me Up’ maakt Van Rens gebruik van alternatieve materialen die tactiele prikkels
opwekken, zoals meubelschuim, pvc-bouten, eva-foam en vleeskleurig neopreen. Door te werken
met een uitbundige en organische vormentaal, zorgt ze ervoor dat het lichaam deels uit zijn
context wordt getrokken. Met haar werk hoopt Van Rens de acceptatie van apartheid en
buitengewone visies te vergroten.

3/6

Detailfoto van de collectie ‘Texturize me, and Blow me Up’ van Saskia van Rens. © Saskia van Rens

LEES OOK
In stijl naar de afstudeershow van de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht

Kritisch in tekst en beeld
Naast fysieke modecollecties wordt er in de tentoonstelling ook aandacht besteed aan \lm en
fotogra\e, waaronder de psychologisch getinte \lm ‘Binnenstebuiten’ van Jillian Veenendaal. De
\lm neemt ons mee in het leven van vijf personen die het verhaal achter hun persoonlijke
kledingkeuze vertellen. Het laat zien hoe dynamisch de concepten van identiteit en individualiteit
zijn. Een tweede \lm die wordt getoond is het werk ‘(On)gehinderd’ van Rose Hoogland. Naar
aanleiding van de opmerking “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg” onderzoekt zij in
haar \lm de betekenis van het begrip ‘normaal’ rondom kleedgedrag. Wat is normaal, vinden
anderen dit ook en remt het mensen om bepaalde keuzes wel of niet te maken?
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Filmstill uit de \lm Binnenstebuiten van Jillian Veenendaal. © Jillian Veenendaal
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Filmstill uit de \lm (on)gehinderd van Rose Hoogland. © Rose Hoogland

Als laatste geeft Hester Brands met het halfjaarlijkse magazine ‘IRL – In Real Life’ vanuit een
modegerelateerde benadering haar visie op achtergestelde subculturen in de maatschappij. De
centrale vraag in dit werk ‘Wat is mode?’ wordt kritisch en zonder vooroordeel onder de loep
genomen.

Why not! is vanaf 29 augustus tot en met 11 september 2016 dagelijks gratis te bezoeken op
twee plekken in de Bijenkorf Utrecht. Free you mind? Why not! is te zien bij de entree en Be
different? Why not! in het restaurant van de Bijenkorf La Ruche.

6/6

Beeld uit het halfjaarlijkse magazine IRL – In Real Life van Hester Brands. © Hester Brands
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