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Galactische wonderen en kosmische exploraties zijn de inspiratiebronnen die Dullaert dit seizoen

heeft verwerkt in zijn lente/zomer 2017-collectie. Een buitenaardse wereld die geldt als metafoor

voor de vrije, avontuurlijke en onderzoekende geesten onder ons. Terwijl onze wereld zich steeds

meer naar binnen keert, kijkt Dullaert met zijn nieuwste collectie juist verder en treedt hij buiten

de conventies om alternatieve ontwerpen te ontwikkelen. Deze fascinerende interplanetaire

wereld heeft Dullaert omgezet in gracieuze ontwerpen met stralende details en echte statement
pieces.

Gendervrije ontwerpen

Door verder en dieper in zijn werk te kijken ontwikkelde Dullaert dit seizoen een collectie met

zogenoemde interchangeables: stukken voor zowel mannen als vrouwen. Dullaerts lijfspreuk is

dan ook ‘Inspired by conSdence, Tailored to liberate’ kwam tot uiting in mode waarin gender geen

rol speelt. Het zijn ontwerpen die de verschillende soorten lichamen omarmen en de nadruk legt

op Dullaerts bevrijdende perspectief.

“Wij geloven dat authenticiteit ons verder brengt en zien de schoonheid van je eigen pad

bewandelen in. We vinden verbondenheid in gedeelde emoties en verlossing in individualiteit. We

zijn ervan overtuigd dat het herinterpreteren van het verleden de frisse kijk op de toekomst

belemmerd. Daarom wijden wij ons aan het herdeSnieren van de bekende vormen door het

gebruik van verschilende constructies en afwerkingen”, aldus Dullaert.

In synergie met het lichaam

Het individu, de identiteit en de persoonlijkheid als reXectie op de hedendaagse werkelijkheid

zijn de grote speerpunten binnen Dullaerts oeuvre. De ontwerper houdt ook deze collectie vast

aan zijn gestroomlijnde silhouetten waarin bewegingsvrijheid de sleutel is. Door middel van

innovatieve snits die soepel om het lichaam vloeien en comfortabel zijn, biedt hij ontwerpen die

volgens hem essentieel zijn voor het moderne leven. Zowel mannen als vrouwen showde zijn

consequent ontwikkelde ‘Zen-lijn’ met franje-afwerking en kenmerkende 'Concorde' broeken

afgewerkt met technoplissé.

Het kleurenpalet bestond uit aardse tinten variërend van grijsblauw, zachte roze en zand tot

donkerpaars en hemelsblauw. Hier en daar verscheen een ruitpatroon, een blauw/wit-

streeppatroon en galactisch georiënteerde graSsche prints. Aan de armen hingen Dullaerts

diverse tasontwerpen uit zijn ‘Le Sac Si-lijn’ en aan de voeten? Lederen brogues en instappers

met speciaal vervaardigde accessoires die deden denken aan verkleinde sterrenstelsels.

Peet Dullaert nam de bezoeker van zijn deBlé in het statige Atelier

Néerlandais afgelopen zondag mee naar een andere planeet. Een

parallel universum waarin zijn collectie ‘Seeing beyond to re-deBne’ de

hoofdrol speelde. Voor de zesde maal in zijn jonge carrière liet Dullaert

tijdens de Parijse modeweek zien wat hij als modeontwerper in zijn

mars heeft. Sommige accessoires uit deze collectie zijn vanaf nu te

koop via de webshop van Peet Dullaert. 

1/7 De accessoires zijn nu ook in de webshop van Peet Dullaert te koop.
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LEES OOK

Liselore Frowijn presenteert SAGOI tijdens Fashionweek in
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Aan de voeten lederen brogues en instappers met speciaal vervaardigde accessoires die deden denken aan verkleinde sterrenstelsels.
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Het kleurenpalet bestond uit aardse tinten variërend van grijsblauw, zachte roze en zand tot donkerpaars en hemelsblauw. © Robbert
Jacobs
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http://shop.peetdullaert.com/products/le-sac-si
http://www.peetdullaert.com/
http://www.atelierneerlandais.com/
http://shop.peetdullaert.com/
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