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Monochroom kleurenpalet
Zijdeweefsels vallen soepel, hebben een zachte textuur en subtiele glans. Mede hierom zijn ze

een geliefd materiaal om mee te werken. Claes Iversen nam Roman Polanski’s Plmklassieker

Rosemary’s Baby als uitgangspunt voor zijn coutureshow. Een collectie vol sprookjesachtige

ontwerpen uitgevoerd in wit en poederroze crêpe georgette.

Ontwerpster Happy Andrada, die ook bruidmode ontwerpt, koos voor haar ready-to-wear collectie

alles behalve maagdelijk wit. Met de Japanse origami-vouwkunst als inspiratiebron, voeren

hoekige en theatrale ontwerpen in zwart zijde de boventoon.

Duurzaam zijde
Achter de veelzijdige en vrolijke vrouwencollectie ‘Yours Truly’ van Lisa Konno schuilen veel

verhalen. De collectie vol A-lijnen bestaat deels uit tweedehands textiel, waarvan de

onderbroekjes, blouses, jurken en overjas zijn gevormd uit gerecyclede zijden sjaals vol barokke

en bloemenprints.

Monique Collignon kleedt haar powervrouwen eveneens het liefst in duurzame materialen.

Collignon staat bekend om haar gebruik van de ethisch verantwoord waste2wear-stoffen die

bestaan uit gerecyclede PET-[essen. Ook tijdens haar Couture Light Show waren haar modellen

gehuld in jurken en pussy bow blouses van duurzaam zijde.

Een kunstige aangelegenheid
Oilily inspireerde haar eclectische vrouwencollectie op de invloeden uit verschillende

windstreken. Onder de noemer ‘Different is beautiful’ ziet het merk de vrouw deze winter lopen in

zijde jurken en blouses voorzien van abstract expressionistische prints.

Voor zijn collectie ‘Conferences of the Birds’ liet Said Mahrouf zich inspireren door het

gelijknamige twaalfde eeuwse gedicht uit het oude Perzië, het rijk dat een groot deel van de

legendarische zijderoute besloeg. Mahrouf werkt graag met zijden stoffen, die zich door hun

soepele karakter uitstekend lenen voor zijn gedrapeerde en geplooide jurken. Ditmaal voorzien

van geborduurde pauwen en feniksen door de Parijse kunstenaar Yassine Mekhnache.

Een zijden wereld
Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal zien ontwerpers dit najaar in zijde hun

gewenste stof. Valentino voert zijn coltrui-jurken uit in zijden jersey en Louis Vuitton’s creatief

directeur Nicolas Ghesquière creëerde geheel in lijn met de sportieve athleisure-trend een zijde

jurk gemixt met jersey T-shirt en lederen applicaties. Dries van Noten richtte zich daarentegen op

de ontwikkeling van comfortabele zijden kamerjassen en pyjamabroeken.
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Niet voor niets verleent zijde haar naam aan de magische route tussen
het oude China en de Westerse wereld: de zijderoute. Al sinds het
begin van onze jaartelling wordt dit natuurproduct gezien als een
kostbaar handelswaar. Dit kenmerk heeft het nooit verloren en is
rijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende herfst/wintercollecties
van 2016.
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