Kleding als Taal

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}
Ik zie 'm liggen in de museumshop en ik weet meteen: die neem ik mee naar huis! Het
boek Transformers van modeontwerper Claes Iversen. Waarom val ik daar zo op? Op de
cover van het boek zie je een model, als een Barbie-pop op een plateau. Ze draagt een
broekpak. Maar als je het boek beweegt, transformeert het broekpak in een prachtige,
kleurrijke jurk.
Het doet me denken aan die magische 3D-ansichtkaarten. Ook wel holografische kaarten
genoemd. Het is een zogenoemde lenticulaire druk, door een bewegend effect zie je
verschillende afbeeldingen door elkaar heen. Je kent ze misschien nog wel: een dame
geeft je een knipoog, een aquarium waarin de vissen naar je toe lijken te zwemmen. Ze
zijn er in brave en minder brave uitvoeringen.
Vorig jaar vond ik sneakers die datzelfde effect hebben. Links en rechts zijn ook nog eens
verschillend van kleur. Als ik me beweeg, veranderen de kleuren. Schoenen met glitter en
3D. Ik draag het graag in combinatie met het glittervest in mijn favoriete kleuren.
Lurex-draadjes in je kleding geeft ook een effect van beweging, doordat glitter licht vangt.
Het maakt van een gewone door-de-weekse dag een feestdag.
De kleuren groen-lila-kobalt van het lurex-vest kleuren letterlijk mijn dag. Ik heb het
gevoel dat de dag niet meer stuk kan als ik dit aan heb.
Bij mijn klanten kijk ik altijd wat glans voor ze doet. Bij de één resoneert hoogglans , bij de
ander staat een matte glans beter. Het heeft te maken met de glans in je haar, huid en
ogen. En met je persoonlijkheid. Je ziet het in één oogopslag.
In de winkel loop ik meteen naar alles wat glanst en glittert, het geeft me een sprankelend
gevoel. Ik ben dol op de rijke, matte glans van fluweel en de stoere uitstraling van leer.
Hoogglans doet niet veel voor me, ik combineer dat soms met wol, dan kan het wel.
Glans in je kleding: het heeft enorm veel effect. Op jezelf en op degene die jou ziet. De
dag straalt je tegemoet.
Wat maakt jou blij?
Ik wens je een stralende dag,
Lieve groet,
Riëlle

Maak een afspraak

Wat wil jij laten
zien?

Maak jezelf
zichtbaar

Heb je je wel eens afgevraagd
waarom je je zo fijn voelt in die ene
stippen-jurk, dat roze vest over die
grijze glanzende blouse of die
geborduurde vintage jas ? Die
spannende schoenen met speciale
hak?
Net zoals kleur hebben vorm,
accesoire, print, glans, stof en
contrast een groot effect op je
uitstraling.
Als de fut er uit is, helpt het om een
beetje extra aandacht te besteden
aan je outfit.
Je kunt kleur en stijl ook inzetten om
bewust iets tot stand te brengen.
Vaak blijkt dat je met een kleine
verandering een groot effect kunt
bereiken. Een lippenstift, een sjaal,
een combinatie waar je zelf niet
opgekomen was.

Echte schoonheid ontstaat wanneer
jij volledig zichtbaar bent in je
kleding.
Wat je draagt heeft effect op hoe je
je voelt. En hoe anderen jou zien. De
eerste indruk wordt gevormd door
jouw aanwezigheid. Het is daarom
belangrijk dat het beeld altijd klopt
met wie je bent en waar je voor
staat. Jouw persoonlijke uitstraling is
belangrijk voor de effectiviteit van je
communicatie. Uit onderzoek blijkt
dat het effect van je communicatie
voor 7% bepaald wordt door wat je
zegt, voor 38% door je stem en voor
55% door hoe je eruit ziet.
Hoe zit het met jouw zichtbaarheid?
Met de juiste kleuren, die passen bij
jouw buitenkant én binnenkant zorg
je dat het klopt.
Met de bij jou passende kledingstijl,
dessins, accesoires, vormen,
stoffen, glans en contrast laat je zien
wie je bent en wat je wil uitstralen.
Kun jij hierbij wat hulp gebruiken? Ik
vind het heel leuk om samen met jou
te kijken hoe jij je buiten- en
binnenkant nog beter op elkaar kunt
laten aansluiten. Wil je erachter
komen wat ik voor je kan doen?
Maak dan een afspraak!

Kleding is een taal: het laat zien wie
je bent. Die taal kun je leren.
Mijn kracht is dat ik je in korte tijd
veel inspiratie en inzicht kan geven
zodat je anders naar je kleding – en
naar jezelf – kijkt.
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