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Katherine Hamnett  Louis Vuitton



Lucy Orta, Studio Orta Nexus Architecture x 50 Intervention Köln, 2001 



Tom Sachs https://thefashionplatemag.com/2018/04/19/this-hermes-nasa-kelly-bag-by-artist-tom-sachs-is-worth-a-lot/



Stephen Sprouse, Louis Vuitton 2001



Bas Kosters





Francois Curlet 

Walther van Beirendonck





Walther van Beirendonck



Vivienne Westwood



Vivienne Westwood



Olympisch atleet en breifanaat Tom Daley



Cindy Crawford



Melanie Trump 
https://edition.cnn.com/videos/politics/2018/10/13/melania-trump-jacket-sot-ctn-vpx.cnn





Bethany Williams: duurzaamheid



Viktor & Rolf







Alexandria Ocasio-Cortez: “Belast de rijken” Cara Delevingne
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Carolyn Maloney 



Viktor & Rolf



Viktor & Rolf



Viktor & Rolf voor Hema



https://www.adformatie.nl/campagnes/merkwaardige-t-shirts-om-moeten-armoedeprobleem-aankaarten

Campagne van Stichting Kledingbank Eindhoven





Katharine Hamnett: 40 years of trying to save the planet 



Een T-shirt is een populair kledingstuk voor het bovenlichaam met 
korte mouwen. Het wordt gedragen door jong en oud en bij 
verschillende gelegenheden. De naam is afkomstig van de 
hoofdletter T omdat het in uitgelegde vorm deze letter vormt. 
Je kunt mode ook inzetten om een statement te maken. 

Opdracht
Gebruik de kracht die mode kan hebben om aandacht te vragen 
voor “de verwondering”.
Het shirt met de tekst laat mensen  ”verwonderen” of de tekst 
roept mensen op zich (vaker) te laten verwonderen (oftewel 
onbevangen te kijken als door de ogen van een kind). 

door een shirt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mouw


Verwonderen doet wonderen

Hoe kun je mensen weer laten “kijken door de ogen van een kind”. 
Zonder oordeel kijken naar de wereld om ons heen en zien wat voor moois 
er (ook) te zien is… 

Mode is van oudsher een persoonlijk expressiemiddel, een medium om betekenis 
mee uit te drukken, een tool voor het creëren van status. 
Wij zetten het T shirt in om een statement te maken.

Bedenk een tekst en maak daarvan een grafisch ontwerp. 
Je mag de tekst eventueel ondersteunen met een illustratie (lay out), 
maar de nadruk ligt op de tekst.



stappenplan

● Bedenk of ga op zoek naar een geschikte tekst (die je wellicht aan kan passen) voor jouw boodschap. 
De tekst heeft als doel mensen op te roepen zich verwonderen. 

● Bedenk hoe “je de boodschap om je te verwonderen” over wil brengen (subtiel, into your face of..). Een tekst hoeft 
niet altijd heel letterlijk te zijn, soms heeft een “poëtische” zin meer impact omdat je erover na moet denken.

● Bespreek de gekozen tekst met anderen en kijk of deze scherp genoeg is.
● Je gaat werken met een digitaal (teken) programma, maar je mag ook een combinatie maken (zelf schilderen/tekenen 

en dan inscannen). 
● Maak minimaal 4 schetsen met dezelfde boodschap (als je nog twijfelt met de formulering dan maak je per zin een 

aantal verschillende schetsen). Het is een zoektocht naar het beste lettertype bij je boodschap
Moet de tekst versterkt worden door een illustratie? Dit moet de tekst dan versterken of juist aan het denken zetten.

● Bespreek de schetsen.
● Verbeter de schetsen en bespreek deze opnieuw en werk de beste uit.



criteria

● pakkende boodschap: helder 
geformuleerd

● draagbaar ontwerp
● goede lay out/compositie
● prikkelende illustratie (indien aanwezig) 
● goede werkhouding
● interessant eindresultaat

Yun Takahashi- UnderCover 2014


