BOEKEN
door Meta Struycken

Steeds meer detaillisten
kiezen voor mode-, fotografieen designboeken als onderdeel van hun winkelconcept.
Een selectie van onlangs
verschenen uitgaven.
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Fabulous Fifties Fashion

Rebelse rock-‘n-roll mode, badpakken
om in te flaneren en natuurlijk de New
Look van Christian Dior die vanaf 1947
de mode domineerde. In de fifties
voerde verandering de boventoon en
het is dan ook niet verwonderlijk dat
dit decennium een regelmatig terugkerende inspiratiebron vormt voor mode
van nu. Nooit werden couturestukken
met een fraaiere snit gecreëerd als in
de dromerige jaren 50, maar de elegantie van de Parijse couture bestond
naast de zwierige mode van de straat
met vrolijk bedrukte jurken en rock-‘nroll mode die het optimisme van het
naoorlogse tijdperk reflecteerden.
In het Gemeentemuseum Den Haag is
tot begin februari 2013 Fabulous Fifties – Fabulous Fashion te zien, maar
voor wie meer wil weten over deze
belangrijke periode uit de modegeschiedenis is de rijk geïllustreerde en
informatieve catalogus een aanrader.
Uitgever Wbooks,
ISBN 9789040007736
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Madame Grès.
Sculptural Fashion

Naar aanleiding van de gelijknamige
tentoonstelling in het MoMu in Antwerpen (nog te zien tot begin februari 2013) is het boek Madame Grès.
Sculptural Fashion uitgegeven dat een
overzicht geeft van het boeiend œuvre
van de Parijse couturière (1903–1993).
Madame Grès voelde zich
evenveel beeldhouwer als modeontwerpster. Ze drapeerde en plooide
de stof rechtstreeks op het model,
zonder veel kunstgrepen of gebruik
van schaar en naald, waardoor ze
ook als de pionier van het naadloze
kledingstuk bekend staat. In haar
vijftigjarige carrière doorliep ze verschillende stijlperiodes: van hellenistische, gedrapeerde avondjurken tot
moderne, minimalistische dagkleding
en stijlvolle strandkleding, steeds in
haar specifieke stijl: sober, tijdloos,
sculpturaal en ultravrouwelijk.
Uitgever Hannibal,
ISBN 9789491376276
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Prikkel de koopknop

Met Prikkel de koopknop schreef
retailadviseur Carin Frijters een hand12
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zaam boek waarin ze de retailbranche onder de
loep neemt en tal van experts hierover aan het
woord laat. Alle facetten die te maken hebben
met het prikkelen van de consument (en diens
koopknop) komen aan bod in het boek dat een
opvallende magazineachtige vorm kreeg. Frijters
daarover: ‘Het boek moest inhoud hebben, maar
ook leuk zijn om in te kijken. Iets wat je steeds
weer pakt om even na te slaan of in te lezen.’
Gevraagd naar wat haar vooral opviel
tijdens het schrijven antwoordt Frijters: ‘Grote
bedrijven – zelfs die met internationale allure –
vonden het zeer bijzonder dat ik dit onderwerp
zo breed benaderde. Ik dacht juist dat ze deze
kennis zelf wel zouden hebben, maar veel retailers weten niet wat de consument beweegt of
voelt. Mijn boek is echt een eyeopener voor ze.’
cfretail.nl
2

3

BOEKEN

4

The New Gypsies

Iedereen kent de Roma, in het dagelijks leven vaak zigeuners genoemd.
Maar er is ook een nieuwe groep
mensen die bewust heeft gekozen
voor een nomadische levenswijze. De
beweging ontstond in 1986 toen een
groep anti-Thatcher post-punks uit
Londen vertrok en op zoek naar de
vrijheid het Britse platteland opzocht.
Fotograaf Iain McKell volgde deze new
age travellers sindsdien en stelde van
zijn foto’s een boek samen: The new
Gypsies.
Mannen, vrouwen en kinderen
die wonen in huifkarren die door
paarden van plek naar plek worden
gereden en die hebben gekozen voor
een duurzame, zelfvoorzienende
levensstijl met een afkeer van de
moderne consumptiemaatschappij.
Het boek levert wonderlijke foto’s
op: romantisch, vreemd en prachtig.
Opmerkelijk is het feit dat Kate Moss,
die de new gypsies leerde kennen op
het iconische Glastonbury festival,
regelmatig in het boek terug is te
vinden: oprechte vriendschap tussen rondreizende anarchisten en ‘s
werelds meest beroemde supermodel.
Een inspirerend boek!
Uitgever Prestel, ISBN 9783791345192
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Steve McCurry –
The Iconic Photographs
5

Ruim 150 foto’s van de Amerikaanse
fotograaf Steve McCurry – wereldwijd
bekend van het Afghaanse meisje met
de groene ogen dat in juni 1985 op
de cover van de National Geographic
verscheen – zijn nu verzameld in
het boek Steve McCurry, The Iconic
Photographs.
McCurry reist al meer dan dertig
jaar de wereld rond als fotojournalist
en weet als geen ander verhalen uit
het dagelijks leven vast te leggen met
portretten van volwassenen en kinderen die aan het werk zijn, rondhangen
op straat, bidden, lezen of spelen.
Ondanks de armoede en oorlog die
vaak achter de portretten schuilgaan,
kenmerken de beelden zich door een
bijna abstracte schoonheid en een
enorme impact dankzij McCurry’s feilloze gevoel voor kleur, compositie en
detaillering.
Uitgever Phaidon,
ISBN 9780714865133
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Blue is the New Black –
The 10 Step Guide to
Developing and Producing
a Fashion Collection
De Britse Susie Breuer heeft meer dan
twintig jaar ervaring in de mode-industrie als development director voor
grote internationale brands en schreef
14
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Blue is the New Black, het eerste
boek dat op zeer gedetailleerde wijze elke stap van ontwerpschets tot
kledingstuk in kaart brengt en dat
gebruikt kan worden als framework
om een collectie samen te stellen.
‘Van buitenaf wordt er vaak alleen
naar de designer gekeken. Toch
vormen development en productie
het hart van elk modebedrijf. Je kunt
de beste ontwerper in huis halen,
maar als de juiste mensen die zijn of

haar visie kunnen vertalen naar een
goed eindresultaat ontbreken, ben
je nergens. Het uiteindelijke succes
van een collectie is een combinatie
van ontwerp, patroon, materiaalkeuzes, details, make, productiefaciliteiten, sales enz. Als je een kwaliteitsproduct wilt maken moet elke stap
goed zijn,’ aldus Breuer. Lees het
hele interview in newStyle woman.
Uitgever BIS Publishers,
ISBN 9789063692810
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New African Fashion

Sinds Yves Saint Laurent zich in de jaren
60 liet inspireren door Afrika, vormen
kleuren, materialen en traditionele drachten van dit continent een inspiratiebron
voor de modewereld. Maar het laatste
decennium is ook in Afrika zelf een generatie ontwerpers opgestaan die zowel de
traditionele als de moderne kant van hun
cultuur laat zien. Wie een beetje de internationale mode volgt kent namen als Duro
Olowu, Xuly Bët, Suno en Casely-Hayford,
maar er valt veel meer te ontdekken zo
blijkt uit het boek New African Fashion
dat de visies, concepten en collecties
van Afrikaanse ontwerpers belicht. Het
boek is geschreven door de in Londen
woonachtige Helen Jennings, redacteur bij
Arise, een magazine dat Afrikaanse mode,
muziek, kunst en cultuur belicht.
Uitgever Prestel, ISBN 9783791346960
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Piet Boon Styling
by Karin Meyn

Karin Meyn is creative director en vrouw
van ontwerper Piet Boon. Zij voegde zich
in 1986 bij het bedrijf en is als stylist
voor een belangrijk deel verantwoordelijk
voor de herkenbare Piet Boon-stijl. Haar
verfijnde en onconventionele gevoel
voor kleur, materiaal en vorm en haar
oog voor bijzondere objecten, kunst en
woonaccessoires zijn nu vastgelegd in
een lijvig boek met prachtige fotografie
van onder meer stillevens en interieurs.
Piet Boon Styling by Karin Meyn is
een bron van inspiratie maar ook een
praktische leidraad om zelf aan de slag
te gaan. Op een heldere en praktische
manier legt Meyn uit hoe je rust, harmonie en een bijzondere sfeer kunt creëren
in een heel huis of een enkele ruimte.
Het boek is geschreven in het Engels met
achterin vertalingen in het Nederlands,
Spaans, Duits, Frans, Chinees, Koreaans
en Japans.
Uitgever Terra Lannoo,
ISBN 9789089895455

maakt twee à drie procent uit van de prijs die wij
voor een kledingstuk betalen. Zelfs als de lonen
verdubbeld worden, zou dat nog geen wereldschokkend prijsverschil opleveren. Ik ben van mening dat
de consument met die kennis meer bewuste keuzes
weet te maken. Het hoeft niet moeilijk te zijn om
iets goeds te doen en er geweldig uit te zien,’ aldus
Marieke Eyskoot. Zij zet zich al ruim tien jaar in op
het gebied van eerlijke kleding en begon haar loopbaan bij de Schone Kleren Campagne. Ook is ze
een van de initiatiefnemers van Mint, het duurzame
onderdeel van de Modefabriek.
Uitgever Altamira, ISBN 9789401300469 —
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Talking Dress

Het internationale aanbod aan ‘groene’
boeken groeit explosief. Talking Dress
van Marieke Eyskoot is een van de eerste
Nederlandstalige boeken die de lezer laat
kennismaken met de materie. ‘Steeds
meer mensen zijn op zoek naar kledingstukken die met respect voor mens en
milieu zijn geproduceerd, maar weten
niet goed hoe ze dit kunnen aanpakken.
Mijn boek biedt concrete adviezen om
bewuste keuzes te maken met een shopgids, doe-het-zelf tips en informatie over
keurmerken en organisaties. Maar ook
beantwoord ik vraagstukken als: welke
reis heeft je nieuwe aankoop gemaakt
om in jouw kast te belanden en hoeveel
mensen zijn daarbij betrokken geweest?
Het verbeteren van de vaak slechte
arbeidsomstandigheden hoeft onze
kleding niet heel duur te maken. Het loon
15
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