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Liselore Frowijns reis door utopische
stadsgezichten met Nigeriaanse invloeden
Inspiratie haalde Frowijn uit de abstracte objecten van kunstenaar Alfred
Eikelenboom
30 jan 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Liselore Frowijn showde voor de derde keer haar kunstige ontwerpen
tijdens de 26e editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam.
Voor haar pre-fall 2017-collectie #TheNewCluster, die grotendeels
bestond uit VLISCO-textiel, liet Frowijn zich inspireren door de Utopian
Models van wijlen Nederlandse beeldhouwer en graUcus Alfred
Eikelenboom (1936-2014).
Op de beats van de Zuid-Afrikaanse band Bantu Continua Uhuru Consciousness nam Frowijn de
showbezoeker mee op reis door de ideale en hypothetische landschappen van de autonoom
kunstenaar Alfred Eikelenboom. Eikelenboom studeerde in de jaren 50 af aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werd bekend door zijn monumentale, grijze,
driedimensionale en architectonische objecten. Frowijn gebruikte zijn abstracte utopische
steden als bron voor haar #TheNewCluster-collectie. Niet alleen in haar ontwerpen, maar ook in
het Uuorkleurige decorontwerp − ontworpen door NOMAN Studio − kwamen de dynamische
landschappen terug.

Invloeden uit Nigeria
Door een breed kleurenpalet en verschillende vormen, wist Frowijn krachtige stadsgezichten neer
te zetten. Het idee van #TheNewCluster ontwikkelde ze in oktober 2016 tijdens een werktrip voor
VLISCO naar Nigeria. De levendige en magische cultuur van het Afrikaanse land wist ze te
vertalen naar gedurfde, abstracte ontwerpen. In samenwerking met het textielbedrijf uit Helmond
gebruikte Frowijn twaalf verschillende VLISCO-stoffen waarmee ze tien looks – acht voor
vrouwen en twee voor mannen – creëerde. De broekpakken, jurken voorzien van colletjes en
ruches, parka’s en Uared broeken, kwamen voorbij in verschillende kleuren zoals warme
geelsoorten, oranje, rood en bladgroen. Naar eigen zeggen heeft Frowijn met haar collectie één
missie: immediate fashion.

"“Naar eigen zeggen heeft Frowijn met haar
collectie één missie: immediate fashion”"
See now, buy now
Tegelijk met de opening van de show, opende Liselore Frowijn haar online winkel. Op haar
website lanceerde ze voor de eerste keer een see now, buy now-capsulecollectie. Frowijns
waxstoffenstukken en accessoires, zoals shawls van een wol-viscosecombinatie en haar Bold
Converse X Turbo Toe-sneakers, uit haar Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam-show, kunnen
dus vanaf nu worden aangeschaft op www.liselorefrowijn.com.
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Een deel van Frowijns collectie bestaat uit witte looks met opvallende kleuraccenten.
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Liselore Frowijn maakt gebruikt van Vlisco stoffen met Afrikaanse motieven.
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Deze look combineert print op print in verschillende kleurschakeringen.
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Het model draagt oranje en fuchsia lippenstift, in kleur met de print van de jas.
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In de collectie felgekleurde jumpsuits.
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Frowijn ontwerpt zowel voor mannen als vrouwen.
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Dit pak combineert twee verschillende prints in eenzelfde kleurschakering.
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De collectie van Frowijn is see now, buy now. Na de show werd de webwinkel geopend.
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Vlisco kent ook geometrische en meer ingetogen prints.
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De witte looks zijn het perfecte canvas voor de prints.
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Col, kraag en opvallende details aan de mouw.
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Een doorgestikte jas in een opvallende kleurcombinatie.
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Ook sneakers en pakken voor dames.
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Alle modellen liepen op dezelfde clowneske sneakers, met brede rubberen rand.
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Deze geometrische print keerde terug als body warmer, broek en blouse.
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