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Zes studenten van de afdeling 
Textiel & Mode van de Haagse 
kunstacademie studeren af. De 
jaarlijkse fashionshow zal via 
livestream te zien zijn.

Door Margreet Hofland

‘E en man heeft een beetje 
waanzin nodig, anders 
durft hij nooit het touw 
door te snijden en vrij te 
zijn.’ Het is een uitspraak 
van de Griekse schrij-

ver Nikos Kazantzakis (1883-1957), die 
geciteerd wordt door zijn landgenote Eva 
Dimopoulou. Zij studeert dit jaar af aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kun-
sten (KABK), afdeling Mode. Haar ontwer-
pen willen het vrouwelijk lichaam bevrij-
den door het gedeeltelijk naakt te laten 
zien.

Al zolang de afdeling Textiel & Mode be-
staat, wordt het studiejaar afgesloten met 
een spectaculaire fashionshow op locatie. 
Het is een hoogtepunt waar elke student 
naar toewerkt, met name de afstudeer-
ders die op deze manier de collectie kun-
nen laten zien waarmee ze hun opleiding 
afronden. De shows worden altijd zo druk 
bezocht dat er voor dit coronajaar een op-
lossing gezocht is. Op 10 september wordt 
de Graduation Show met de titel ‘Exposed 
Live’ (alleen voor genodigden) gepresen-
teerd op de patio van de KABK, die tot een 
arena getransformeerd is. De show is via de 
livestream www.exposed.kabk.nl te vol-
gen. Vanaf 11 september is het werk te zien 
op de eindexamententoonstelling, samen 
met werk van alle afstuderende studenten 
van de KABK.

Sensueel en elegant
Wat opvalt aan de zes afstudeerders, is dat 
de ontwerpen dit jaar excentriek maar wel 
draagbaar zijn. In voorgaande jaren was 
dat zeker niet altijd zo. Het lichaam moest 
gebruikt worden als medium om een cre-
atie te tonen, was de algemene stelling. In 
2018 liep een van de modellen bijvoorbeeld 
gekleed in een gedeelte van een motorfiets, 
waarmee hij onmogelijk kon zitten.

Eva Dimopoulou ontwierp haar collectie 
‘Metron Ariston’ met sluike silhouettenin 
monochrome kleuren. De kledingstuk-
ken hebben een prachtige snit en verfijnde 
details. Haar geboorteland inspireerde haar 
tot het maken van de ontwerpen, die sen-
sueel en elegant zijn, uitgevoerd in diep-
rood, wit en zwart. De borsten blijven hier 

en daar bloot, de slangengodinnen van het 
Minoïsche Kreta waren hierbij haar voor-
beeld. Voor een lange, witte jurk gebruikte 
ze haakwerk van haar Griekse grootmoe-
der.
De collectie ‘Sticky Fingers’ van Inge Van-

dering gaat over materie en aanrakingen, 
over het gebruik van verschillende zin-
tuigen, dus niet alleen het zien, maar ook 
het voelen en horen. Het zijn vooral de 
gebruikte materialen die dat oproepen. Ze 
verft en behandelt katoenen fluweel tot 

ruwe sto�en. Van stukken wol en latex is 
een poncho gemaakt. Een zacht ritselende 
parka bestaat uit dun papier gelijmd aan 
kaasdoek. 

Ook de collectie van Hee Eun Kim uit 
Zuid-Korea valt op door bijzonder stofge-
bruik: hier en daar bedrukt met motieven, 
soms doorzichtig of opengesneden. ‘We 
Will Build An Unclear Future’ is de titel van 
haar collectie, waarmee ze wil zeggen dat 
de wereld waarin wij leven op elk moment 
kan veranderen. 

Gewichtsgordel
Haakwerk, bloemen en knooptechnieken 
zijn de basis van de kleurige ontwerpen 
van Hailey Kim, die ook opgroeide in Zuid-
Korea. Ze begreep nooit waarom vrouwen 
er als inferieure wezens werden behandeld 
en maakte haar collectie ‘Your Own Power’ 
met hen als middelpunt. De ‘Haenyeo’ 
zijn vrouwen die voedsel uit zee opduiken 
en elk een gewichtsgordel met een eigen 
patroon dragen. Ook maakten Koreaanse 
vrouwen veel knopen om hun kleding vast 
te maken of hun baby te dragen.

De collectie van Hanakin Henriksson, 
‘Ode To The Traces of Life’, bestaat uit kle-
ding gemaakt van prachtige geborduurde, 
gesmokte en bedrukte sto�en. Ze gebruikt 
alleen oude en handgemaakte materialen. 
Aan de binnenkant schrijft ze waar de stof 
vandaan komt.

‘Dream a Little of Me’, de collectie van 
Tony Ta, toont lange satijnen jassen, stof-
fen met kralen en wapperende veertjes. Hij 
gebruikt alles wat veel e�ect sorteert op 
Instagram. Tenslotte is je identiteit online 
a£ankelijk van je presentatie.

Fashionshow ‘Exposed Live’, livestream op  
www.exposed.kabk.nl, donderdag 10 september, 
20.00 uur. Graduation Show, vrijdag 11 t/m zondag 
13 september, KAKB, Prinsessegracht 4,  
kaarten zijn vrijwel uitverkocht. 
Meer informatie: www.graduation2020.kabk.nl 

Modestudenten studeren af

Vrij zijn door naaktheid te tonen

De ontwerpen zijn dit 
jaar excentriek maar 
wel draagbaar
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