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Zakelijke jurken, cocktailjurken, gebreide jurken, zonnejurken, bruidsjurken.
Alle soorten jurken die je maar kunt bedenken staan in het boek 1000 jurken.
Annemarie Eversdijk beeld uit besproken boek

Jurk als kunstwerk
Naar kantoor draag je een praktische elegante jurk met neutrale kleuren of een
manteljurk in een zwaardere stof. Bij een
dagje strand hoort een jurk met spaghettibandjes en een soepele kreukvrije stof
(hij moet gladjes uit de vakantiekoffer
kunnen komen). En heb je ‘s avonds een
feestje, dan mag de cocktailjurk van glanzende stof uit de kast komen.
In het boek 1000 jurken staan zóveel jurkenfoto’s dat je blijft bladeren en kijken. Het
boek is vooral bedoeld voor mensen die in de
modebranche werken of een speciale interesse hebben in mode, denk aan ontwerpers,
stilisten, naaisters en inkopers. Maar omdat
de jurk zo veel variaties en ontwerpen kent
– soms zijn het gewoon kunstwerken – is het
ook voor ‘leken’ een mooi kijkboek.
Behalve honderden modefoto’s van modellen met japon aan, krijgt de lezer ook technische informatie over de verschillende
soorten exemplaren. En met historische
informatie worden de verschillende kledingstukken in hun context geplaatst.
Het boek laat goed zien wat er binnen de
haute couture allemaal mogelijk is. Achter
in het boek is een verklarende woordenlijst
opgenomen waarin wordt uitgelegd wat de
technische termen betekenen en verschillende soorten stoffen worden toegelicht. ■

1000 jurken – De mooiste
jurken van de beste
modeontwerpers
Tracy Fitzgerald en Alison Taylor. Uitg.
Librero, Kerkdriel 2015. 288 blz. € 14,95

De zakelijke jurk. De verticale en
horizontale zwarte lijnen en witte
vlakken geven deze kunstzinnige
jurk een grafische symmetrie.

Een sweaterjurk; dat is een lange versie van de trui. Deze jurk is gebreid.
De halslijn en mouwboorden zijn in
ribbelsteek gebreid, met eenzelfde
brede baan langs de wijde zoom. De
omgekeerde V van gaatjes benadrukt
de A-lijn van de rok.

Zonnejurk. De gelaagde rok met
contrasterende vlakken is in prairiestijl. Het bovenstukje is strak en
mouwloos met een brede vierkante
halslijn.

Een formele jurk voor een speciale
gelegenheid. Dit is een conservatief
jurkje tot op de knie met halflange
mouwen en overhangend lijfje, in
een vrolijke kleur.

