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Amsterdam Fashion Week pakt uit in
Rotterdams icoon
Depot Boijmans Van Beuningen toont modeshow van nieuw label FRANCON voor

de beroemde Amsterdamse fashionmanifestatie. Resultaat: de samenkomst van

mode, architectuur en kunst het inmiddels iconische depotatrium.

Op donderdag 1 september organiseerde het Nederlandse womenswear label FRANCON hun

eerste show in samenwerking met Depot Boijmans Van Beuningen tijdens de Amsterdam

Fashion Week 2022, voor het oog van honderden. Met de titel VANTAGE POINT, benadrukte

de debuutshow de interactie tussen mode en architectuur op in het gloednieuwe icoon van

Rotterdam. In het depotatrium werd de show van het label omringt door belangrijke stukken

uit de modecollectie van het museum, met werken van Rejina Pyo, Martin Margiela en

Viktor&Rolf.

Modelabel FRANCON

FRANCON, opgericht in 2021 door creative director May Kaan en architect Kees Kaan, is een

nieuw womenswear label uit geïnspireerd door architectonisch denken. De nadruk op setting in

plaats van seizoen is key in het designproces en de ontwikkeling van het merk. De grootse

presentatie bevatte een samengestelde selectie van stukken uit de nieuwste Lake House, Tower

en Cabin edities van het merk. Tijdens de voorstelling verzorgde zangeres en performer

Annelinde Bruijs tijdens de show live commentaar.
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Depot Boijmans Van Beuningen toont de wereld achter het museum. In het depot zijn ruim

151.000 collectiestukken ondergebracht: zeven eeuwen kunst met een bijzondere verzameling

mode-objecten. Deze mode-collectie kenmerkt zich door stukken die het midden houden tussen

mode en kunst en waarbij een sterke nadruk ligt op het achterliggende concept. Dit geldt onder

andere voor topstukken van Martin Margiela en Walter van Beirendonck, Hussein Chalayan,

Viktor&Rolf, Iris van Herpen en Rejina Pyo.
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