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Schepers Bosman speelt in nieuwe collectie met
stereotypische kledingstukken
De creaties zijn geïnspireerd op assemblage-iconen als Robert Rauschenberg
en John Chamberlain
15 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Schepers Bosman zoekt naar exclusiviteit binnen de massa en dat lukt
ze goed. Voor hun derde collectie lieten Sanne Schepers en Anne
Bosman op de MBFWA een assemblage van stereotypische
kledingstukken zien: het duo speelde met bekende, normale en
alledaagse stukken.
Om hun gezamenlijke visie ‘de herwaardering van het kledingstuk’ extra kracht bij te zetten,
toonde het modeduo tijdens de 27ste Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam een garderobe
van tijdloze kleding. Op de melodieën van de Franse singer-songwriter Camille liepen de
mannelijke en vrouwelijke modellen een voor een langs de bezoekers, die voor deze gelegenheid
niet in rijen maar in een grote kring mochten plaatsnemen. De show werd afgetrapt met een witroze geblokt tenue waarvan alle naden aan de buitenkant zaten. Naarmate de show vorderde
bleken de looks door middel van assemblage-technieken steeds meer gelaagdheid en volume te
krijgen.

Explosie van vorm en kleur
Dit seizoen presenteerde Schepers Bosman een collectie van zeer gedetailleerde producten
waarmee de ontwerpers een explosie van vorm en kleur teweegbrengen. Nachtblauwe pakken
van een stretch-achtig materiaal afgewerkt met witte biezen passeerden de revue, maar ook
geruite en gestreepte combinaties met hier en daar enkele bloem-elementen en denim stoffen.
Net als in hun vorige show, tijdens de 26ste editie van MBFWA, waren ook de stoere en sportieve
overall-achtige looks weer present. Naast rechte silhouetten van zowel stugge als soepele
textielsoorten, zagen we veel aangerimpelde stoffen met hier en daar wat ruches. Het
kleurenpalet varieerde van wit met roze tot koraal, geelgroen en blauw.

"Door kleding en mode uit de context te
halen en op een hoger voetstuk te plaatsen,
willen we een nieuwe bewustwording
creëren"
Amerikaans modernisme
Inspiratiebronnen van deze collectie zijn de Amerikaanse modernisten Robert Rauschenberg
(1925-2008) en John Chamberlain (1927-2011). Beide kunstenaars maakten in de jaren vijftig
furore met hun assemblage-kunst, een stroming waarin werk wordt samengesteld door middel
van meerdere driedimensionale voorwerpen. De inzet van deze assemblagetechniek werd in de
loop van de show steeds duidelijker. Door bekende kledingstukken uit hun context te halen, leken
de stukken steeds meer op expressionistische sculpturen. Dat is ook precies de bedoeling van
Schepers Bosman: “Door kleding en mode uit de context te halen en op een hoger voetstuk te
plaatsen, willen we een nieuwe bewustwording creëren. Producten ontwikkelen die geaccepteerd
worden als schilderijen of gra_sche kunst, zonder de oorspronkelijke functie te verliezen. Onze
droom: kledingstukken bedenken die je graag wilt dragen en waar je naar wilt kijken.”
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De show werd afgetrapt met een wit-roze geblokt tenue waarvan alle naden aan de buitenkant zaten. © Team Peter Stigter
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Te zien waren veel soepelvallende materialen met of zonder ruches. © Team Peter Stigter

LEES OOK
Neem een kijkje achter de schermen bij ontwerpersduo
Schepers Bosman
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Veel items bestonden uit wit-roze en wit-blauwe ruitprints. © Team Peter Stigter
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Nachtblauwe pakken van een stretchachtig materiaal afgewerkt met witte biezen passeerden de revue. © Team Peter Stigter
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Net als in hun vorige show tijdens de 26ste editie van MBFWA, waren ook de stoere en sportieve overall-achtige looks weer present. ©
Team Peter Stigter
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Een koraalkleurige assemblage met oranje jas. © Team Peter Stigter
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Naar mate de show vorderde bleken de looks door middel van assemblage-technieken steeds meer gelaagdheid en volume te krijgen.
© Team Peter Stigter
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Bombastisch ontwerp voorzien van meerdere ruches. © Team Peter Stigter

9/9

Naast monochrome, geruite en gestreepte items waren er veel gebloemde out_ts. © Team Peter Stigter
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