
MBO KIJKBLAD
ART DECO - PARIS



Start

Je eigen stempel zetten in de modewereld.
Waar begin je? Wat zijn je inspiratiebronnen? 
Hoe verwerk je deze in je eigen ontwerp? 
Leer van de vader van de art deco en laat je inspireren! 

WELKE SUCCESFACTOREN SPREKEN JOU HET MEESTE AAN?

A. Bekijk de tentoonstelling en besteed aandacht aan de 
12 succes factoren. Kies 5 factoren die je het meeste aanspreken.

B. Kies 4 kledingstukken en vergelijk deze met gebruiksvoorwerpen. 
Bijvoorbeeld: kamerscherm, parfumfl es, juwelen, meubels.
Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen?

C. Maak van de 4 gekozen kledingstukken en gebruiksvoorwerpen 
een foto (zonder fl its!) en/of een schets. 

D. Noteer voor jezelf:  
1. Om wat voor kledingstuk en gebruiksvoorwerp gaat het? 
2. Uit welk jaar komt het?
3. Bij welke succesfactor passen de ontwerpen?
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De tentoonstelling Art Deco-Paris is een 
feest voor het oog. In een sprookjesachtige 
setting ontdek je overeenkomsten tussen 
mode, interieur, toegepaste kunst, beeldende 
kunst, juwelen, prenten, fotografi e en fi lm. 
 
Poiret was een van de grote vernieuwers 
van de mode aan het begin van de 20ste 
eeuw. Hij liet zich inspireren door de oosterse 
mysterieuze sfeer als Russische folklore. Hij 
bevrijdde vrouwen van het korset, ontwierp 
opvallende kimonovormige mantels en was 
een meester in het draperen van stoff en. 

Poiret was een van de eerste moderne 
couturiers die streefden naar een 
‘totaalkunstwerk’. Daartoe opende hij 
Maison Martine, een winkel gericht op 
interieurdecoratie als totaalconcept.
Als eerste verbond hij de luxe parfum-
industrie met die van de couture, door een 
eigen parfumlijn op te zetten, genaamd 
Rosine. Hij introduceerde de catwalk, ging 
op tournee met zijn modellen en waakte 
als een havik over zijn eigen huisstijl.

De naam ‘art deco’ is ontleend aan de 
Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes, die in 1925 in Parijs 
plaats vond. Deze tentoonstelling stond 
oorspronkelijk voor 1915 gepland, maar 
de eerste wereldoorlog doorkruiste deze 
plannen.

De tentoonstelling laat art deco zien als een
cocktail van verschillende stijlen: kubisme,
futurisme, constructivisme en expressionisme, 
in combinatie met invloeden van de Oriënt.

Op de tentoonstelling zijn vele bijzondere kleding-
stukken te zien van ontwerper, couturier Paul Poiret. 
Jurken, diner-japons, kamerjassen, mantels, los 
vallende kostuums, harembroeken, strompelrokken 
maar ook stofdessins met aandacht voor exclusieve 
materialen. 

zaal 1

zaal 3

zaal 4
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ELKE ZAAL HEEFT EEN THEMA, HOE ZIE JE HET THEMA TERUG?  

Kies een autonoom kunstwerk – schilderij of beeldhouwwerk 
en vergelijk deze met een toegepast kunstwerk, uit dezelfde zaal: 
mode, prent, meubel, reclame-waaier, vaas, juweel of parfumfl es.
Onderzoek de overeenkomsten, maak een foto (zonder fl its) 
en/of schets. Noteer de werken hieronder.

  Autonoom  Toegepast

Zaal 1  Beweging & glans  

Zaal 2  Cocktail aan kleuren  

Zaal 3  Verleidelijke luxe  

Zaal 4  Oosterse sferen  

Zaal 5  Decoratieve geometrie  

Zaal 6  Jazz Age  
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Enkele voorbeelden

Cocktail aan kleuren  
Schilderij Piet Mondriaan  |  Kostuums Ballet Russes

Beweging & glans 
Japon Paul Poiret  |  Sculptuur Constant Brancusi

t kleur    
t motieven op de stof
t silhouet  
t  het idee voor het ontwerp
t stof     
t pailletten
t afwerking    
t gewatteerde stoff en

t applicaties    
t geborduurde versiering
t materiaal   
t geplisseerde stoff en
t kralenborduursel 
t borduurwerk
t     en wat je zelf nog meer 

belangrijk vindt

TECHNIEKEN, ASPECTEN EN DETAILS

A. Nu ga je je verder specialiseren. 
Bekijk 3 van de 5 kledingstukken aan de hand van de aspecten die 
hierboven staan beschreven.
 
B. Beschrijf de details. Maak bij elk kledingstuk minimaal 4 detailfoto’s 
(zonder fl its!) en/of schetsen.

C. Werk dit nader uit. Noteer voor jezelf waarom je de gekozen 
kledingstukken en details interessant vindt. Wat vind je mooi? 
• De gestileerde, dynamische bloem motieven 
• De contrastrijke, felle kleuren
• De abstracte, geometrische vormherhaling 
•  Vind je het materiaal of de techniekkeuze bijzonder?

Bijvoorbeeld de geborduurde versiering 

Schrijf op welke techniek is gebruikt en met welk aspect je te maken hebt. 
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INSPIRATIE VOOR JOU ALS ONTWERPER 

A. Waarom heb je gekozen voor deze technieken 
of aspecten? 
Waarom inspireert dit, waarom vind je dit interessant? 
Wat is voor jou specifi ek aan een ontwerp van Poiret? 

B. Kies 2 aspecten of technieken en bekijk deze nog 
eens beter. 
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Zoek Denise op 

de tentoonstelling;

haar schoenen, 

accessoires etc.
Echtgenote en muze: Denise Poiret

en vergelijk deze met een toegepast kunstwerk, uit dezelfde zaal: 
mode, prent, meubel, reclame-waaier, vaas, juweel of parfumfl es.
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t Geboortedatum
t Geboorteplaats
t Stageplekken 
t Start van zijn modehuis 
 (hoe oud was hij toen?)

t Waarom is Poiret zo bekend geworden?
t Wat inspireerde hem als ontwerper?
t Wat is speciaal of bijzonder aan zijn  
 ontwerpen? 
t Wie droeg zijn kleding?

t  Vergelijk Paul Poiret met zijn tijdgenoten, bijvoorbeeld 
Jacques Doucet, Mariano Fortuny of Chanel. 
Zie je overeenkomsten of juist verschillen?

t Zoek kledingstukken die hij maakte tijdens zijn stages. Zie je 
 overeenkomsten tussen Poiret en zijn leermeester Doucet?

Tijdens je museumbezoek heb je de kleding van Paul Poiret van dichtbij kunnen 
bekijken. Je hebt een selectie gemaakt van kledingstukken, technieken en aspecten 
die je interessant vindt. En deze vergeleken met andere toegepaste en autonome 
kunsten. Herleid je eigen inspiratie. Hieronder staan suggesties om de documentatie 
van je bezoek verder uit te breiden: 

t Van wanneer dateren je gekozen kledingstukken? Vergelijk deze 
 met 2 kledingstukken uit dezelfde tijdsperiode op modemuze.nl.
 
t Zoek 2 kledingstukken met dezelfde stofkeuze of materiaalkeuze 
 op modemuze.nl. Welke vind jij het meest bijzonder en waarom? 
 Komen ze uit dezelfde tijd?

t  Kijk naar de accessoires die horen bij kleding die je 
vindt op modemuze.nl. Vergelijk ze met de accessoires 
die je hebt gezien bij de Art Deco - Paris tentoonstelling. 

MODEMUZE
Ben je nog op zoek naar aanvullende informatie, beelden en verhalen die je 
kunnen inspireren? Modemuze.nl kan je hier verder bij helpen. Modemuze is een 
online platform waar professionals en studenten kennis met elkaar delen over 
de mode- en kostuumgeschiedenis. Modemuze is een online catalogus voor 
13 musea met de grootste mode- en kostuum collecties van Nederland.

Je kunt op Modemuze verschillende informatie ONLINE vinden:
 
1. De kledingstukken (collectie) van de Nederlandse 
 Modemuzemusea en ook verhalen over de museale kleding.
2.  Themapagina’s over verschillende onderwerpen zoals 

ontwerpers, modebeeld en tijdsperiodes. 
3. Actuele activiteiten zoals actuele mode-events en 
 modetentoonstellingen. 

De ontwerpen die je op de tentoonstelling hebt gezien, 
kun je ook terug vinden op de website. Modemuze is er 
om jou verder te helpen met je onderzoek. 

Hopelijk heeft Modemuze je goed geholpen bij je onderzoek. 
Zelf kun je Modemuze.nl altijd raadplegen.

Wil je ook bijdragen aan Modemuze? Hou je van schrijven, bloggen, 

onderzoeken of fi lmpjes maken? Stuur dan een mailtje naar info@modemuze.nl.

VERDER ONLINE ONDERZOEK DOEN                                
Kijk eens op de themapagina: modemuze.nl/themas/Paul Poiret
Hier vind je verschillende informatiebronnen zoals documentaires, publicaties 
en collectiestukken van Modemuzemusea. 

Hieronder vind je suggesties om te helpen bij je onderzoek naar Paul Poiret en 
zijn ontwerpen. Hij begon als een jonge ontwerper met eigenzinnige en nieuwe
ideeën en werd één van de grootste vernieuwers van de mode aan het begin van 
de 20ste eeuw!

ZOEK DE VOLGENDE INFO OP EN LAAT JE INSPIREREN: 

          Hoe zoek je op modemuze.nl

• Er zijn verschillende informatiebronnen:
 collecties, blogs en themapagina’s.

•  Binnen de infobronnen kun je je zoekterm fi lteren. 

•  Binnen de collectie kun je ook fi lteren op 
tijdsperiode.

• Zoek je binnen de collectie en lukt het niet? 
 Pas dan je zoekterm aan.

•  Zoek bijvoorbeeld op kledingstukken 
zoals japon, mantel of kostuum. 

•  Of zoek op de stofsoort zoals: 
zijde, satijn, fl uweel, wol en linnen.



Voor meer activiteiten:

www.gemeentemuseum.nl
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