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Trendreport: pimpelpaars als kleur van macht,
rijkdom én 2017
Naar het eind van de wereld met lavendel, violet, magenta en indigo
12 apr 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Paars. Sommigen noemen de dood van Prince en zijn Purple rain
aanleiding tot de paarstrend. Lidewij Edelkoort schreef in haar
Anti_Fashion Manifesto over de terugkeer van het (lavendel)paars en
het Amerikaanse Whole Foods ziet purple food als de voedseltrend
voor 2017. Om dit alles nog actueler te maken is paars dé liturgische
kleur van de vastentijd voor Pasen. Van lila tot violet en magenta tot
indigo, tijd voor de trendkleur van dit seizoen: paars!
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You either love it or you hate it, voor paars lijkt vaak geen gulden middenweg te vinden. Maar
zoals de Romeinse Plinius de Oudere in zijn Naturalis Historia (77 n. Chr.) al opmerkte: “we
moeten mensen hun krankzinnige zucht naar paars vergeven…” De kleur is namelijk meer dan
alleen een mengsel van rood en blauw. In de Oudheid onderscheidde het ‘Tyrisch purper’ de
senator van de ridder. Het werd gedragen om de goden gunstig te stemmen, stond gelijk aan
macht en was nog kostbaarder dan goud. De kleur werd gewonnen uit de purperslak, die door de
excessieve drang naar paars met uitsterven bedreigd werd. In 1865 werd de kleur door het
scheikundige wonderkind William Henry Perkin herontdekt. Hij verkreeg zijn ‘Perkin mauve’ op
basis van aniline en veroorzaakte daarmee een ware modehit onder de Victoriaanse upperclass.

"We moeten mensen hun krankzinnige
zucht naar paars vergeven..."
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Streetstyle bij de herfst/winter 2017-editie van Paris Fashion Week © Jonathan Daniel Pryce / Vogue Paris

Geboren in paars
“Violet is de laatste kleur in het regenboogspectrum en symboliseert daarmee zowel het einde
van het bekende als het begin van het onbekende”, vertelt Victoria Finlay in haar boek Kleur. Een
reis door de geschiedenis. Paars werd gezien als het symbool van de hemel, de kleur van rouw
en passie. De kleur zou zelfs hebben geleid tot de uitdrukking “born in the purple” oftewel: van
koninklijken bloede zijn. Het krachtige purper staat ook nu nog voor bepaalde kenmerken.
Volgens Edelkoort droeg Hillary Clinton tijdens haar concession speech bijvoorbeeld paars als
verwijzing naar eenheid, want ‘democratisch blauw’ en ‘republikeins rood’ maakt paars.
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Paars van Balmain tot Balenciaga en van Marc Jacobs tot Vetements © Pinterest
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De ‘Duizend-en-een-nacht’-creaties van Alexandra Frida in mystiek paars © Team Peter Stigter

Van metallieke dijlaarzen in violet tot lavendelkleurige
borduursels
Tijdens de afgelopen modeweken was paars overal. Waar Romeinse generaals na een
overwinning steevast paarse toga’s met gouden stiksels droegen, zagen we deze krachtige
kleurcombinatie onder andere terug in Gucci’s lente/zomer 2017-collectie. Van Balmain tot
Balenciaga en van Marc Jacobs tot Vetements, zelfs de mannencollecties kleurden voor dit jaar
koninklijk paars. Tijdens de afgelopen editie van de Mercedes Benz Fashionweek Amsterdam liet
ook Alexandra Frida zien hoe de vele purpura-nuances uitstekend pasten bij haar mystieke
‘Duizend-en-een-nacht’-collectie. Mooi of afschuwelijk, het is de van oudsher meest aanbeden
kleurstof ter wereld die dit modejaar centraal staat.
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Tijdens de hoogtijdagen van het Romeinse rijk stond de kleurcombinatie van goud en paars voor macht en overwinning © Gucci
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Van Raf Simons tot Robert Geller, ook de mannencollecties kleuren in 2017 koninklijk paars © Pinterest
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De lila- en lavendeltinten zijn ook te vinden in de op schilderijen geïnspireerde creaties van Hyères Festival-genomineerde Lotte van
Dijk © Jan Willem Kaldenbach
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Paarse items met zwarte, witte en oranje accenten tijdens de 26ste editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam © Team Peter
Stigter
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