
Two Legged Creatures maakt dansvoorstelling
van Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam
Terug naar de jaren 90 met invloeden uit clubcultuur en klassiek ballet
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Op de rustgevende tonen van het nummer ‘Sea of Dreams’ van de Amerikaanse band Baby

Alpaca opende de Two Legged Creatures-show. Een op het eerste gezicht ‘gewoon’

modeschouwspel, mondde uit in een moderne balletvoorstelling. Deels in slow motion, wat de

serene sfeer in het Transformatorhuis compleet maakte.

Contrasterende principes
Klompenhouwer liet zich inspireren door het klassiek ballet en de clubcultuur uit de jaren 90. De

doorgaans zo contrasterende principes van discipline en ongebreidelde vrijheid kwamen in haar

showcollectie voor heel even samen.

Modieuze ballerina
Lichte en lieRijk voile is afgewisseld met zwaarder duikmateriaal. De detaillering van de

ontwerpen is gefocust op de cirkel. Deze vorm – onder meer het symbool voor oneindigheid en

leegte – verwijst naar de onbegrensde vrijheid die Klompenhouwer met haar collectie nastreeft.

Iets dat we terugzien in de ontwerpen, variërend van klokrokken en catsuits, tot bodies en

tanktops. In de sportieve en bijna psychedelische collectie is veel gewerkt met laagjes en

asymmetrische vormen in neutrale kleuren. Bomberjacks in helderblauw en roestoranje metalliek

zijn gecombineerd met zachte en delicate materialen in crèmekleur en zachtroze. En de

schoenen? Hooggehakt en gewikkeld in satijnen linten, verwijzend naar de welbekende

ballerinaspitzen.
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Na een donkere, wat ongemakkelijke show in januari, gooit Two Legged
Creatures-ontwerper Stefanie Klompenhouwer het over een andere
boeg: genieten van de mooie dingen om ons heen. Een reactie op het
snelle leven van tegenwoordig. 

1/6 Een stoer bomberjack in roestbruin metalliek, gedragen op een glitterbody en korte legging. © Team Peter Stigter

2/6 Strak gesneden tops met cirkelvormige applicaties op zwierige rokken. © Team Peter Stigter

3/6

Er is veel gewerkt met laagjes, zoals is te zien aan deze driekwart klokrok waar een lange voile rok onderuit piept. © Team Peter

Stigter

"Kunst, schoonheid en sereniteit. Soms is
dat alles dat we nodig hebben in het leven"

LEES OOK

Two Legged Creatures zorgt voor intrigerende en

ongemakkelijke sfeer

4/6 Soepel vallende top zonder boord op een zachtroze, taps toelopende pantalon. © Team Peter Stigter
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De kapsels van de modellen waren geïnspireerd op een jaren 90-stijl die aan de zwarte cultuur is ontleend: een heel hoofd vol knotjes

of gedraaide staartjes. © Team Peter Stigter

6/6 Wit doorschijnende catsuit met bijpassende body eronder. © Team Peter Stigter
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