MODEBAGGRUND

Når UMAGE
PAR skaber
magi I MODEN
Miley Cyrus og Jeremy Scott, Barbie og Karl Lagerfeld,
Disney og Wood Wood – modebranchen byder som aldrig før
på umage designsamarbejder. Vi ser nærmere på fænomenet,
som er kommet for at blive.
TEKST Louise Maria Nyboe Andersen

NEWS IS … NEWS
Der er selvfølgelig en god grund til, at flere og flere modebrands
vælger at indgå i skæve samarbejder. Det kan nemlig skabe store
overskrifter og lange køer foran butikkerne. Da Wood Wood i marts
i år solgte en limited edition af de eftertragtede sneakers Yeezy 750
Boost, som rapperen Kanye West har designet for Adidas, slog håbefulde skoentusiaster tre dage forinden lejr ved butikken. De fleste
husker nok også de kilometerlange køer uden for H&M – senest i
forbindelse med Alexander Wangs linje for H&M.
Ifølge Chris Pedersen, modeekspert og vært på DR K’s modeprogrammer, går de umage samarbejder ud på at skabe opmærksomhed
i en branche, hvor det meste er set før:
“Det handler i høj grad om nyhedsværdien. Der er jo sket en eksplosion i forhold til produktionen af moden. I dag findes der blandt
andet mellemkollektioner og partykollektioner, og derfor er designsamarbejder blevet en anden måde at skabe opmærksomhed på.”

EN WIN-WIN-SITUATION
Når to brands indgår i et ægteskab, får begge parter naturligvis en god
del af bryllupskagen:
“Når en stor virksomhed samarbejder med et mindre brand, er der
ofte tale om en byttehandel. Den store virksomhed får noget street
credibility, mens den mindre virksomhed får adgang til et kæmpe
markedsføringsapparat og et meget bredere distributionsnet.
Jeremy Scott blev for eksempel en kommerciel succes efter sit samarbejde med Adidas, hvilket senere førte til jobbet hos Moschino.
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idste år valsede Moschinos modeller ned ad podiet
iført røde og gule McDonald’s-inspirerede outfits
og med det velkendte M for Moschino formet som
et blødt McDonald’s-M. Menuen var da heller ikke
til at tage fejl af: Happy Meal-skuldertasker med
tunge guldkæder, iPhone-covers udstyret med
pommes frites og tasker serveret på bakker af ekspedientlignende modeller med platinblond hår. Velbekomme! For
nylig fulgte Moschinos chefdesigner, Jeremy Scott, desuden op med
en pink kollektion tilegnet Barbie. Nok er Moschino-eksemplerne
ikke reelle designsamarbejder, men de siger alligevel noget om, at
det er blevet populært at forene to forskellige verdener. Faktum er
nemlig, at vi lige nu ser det ene designsamarbejde efter det andet
poppe op i modeverdenen. Egentlig er der ikke noget nyt i den slags
samarbejder – tænk bare på Kate Moss for Topshop eller Karl Lagerfeld for H&M. Det nye er derimod, at flere og flere radikalt umage
par finder sammen om design efter devisen jo mærkeligere, jo bedre.
For hvilken lighed er der egentlig mellem Karl Lagerfeld og legetøjsproducenten Mattel, som sidste år lancerede en Lagerfeld-Barbie?
Eller mellem Intel og Opening Ceremony, som for nylig designede
et intelligent armbånd for den gigantiske teknologivirksomhed? For
ikke at tale om Max Mara og arkitektfirmaet Renzo Piano Building
Workshop, der for nylig lancerede Whitney Bag, der er en hvid
læderhåndtaske inspireret af newyorker-kunstmuseet Whitney
Museum of American Art. Ifølge Max Mara er fællesnævneren for de
to brands det gode håndværk.

Sidste vinter var det
Alexander Wangs rå
og sporty H&Mkollektion, der fik
piger verden over til
at shoppe amok.
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Miley Cyrus på
podiet sammen
med sin designerven Jeremy
Scott.

Rapperen
Kanye Wests
voldsomt populære Yeezy 750
Boost-sneakers
fra Adidas.

Barbie er
altid en stilfuld
dame, men
når hun er
klædt i Karl
Lagerfelds
design, slår det
vist alt!

Det er en win-win-situation for begge parter,” siger Chris Pedersen,
der forklarer, at det er meget forskelligt, hvordan de skæve samarbejder opstår:
“Hos store, multinationale virksomheder som H&M scanner de
selv markedet og vælger deres samarbejdspartnere, men jeg forestiller mig, at samarbejdet mellem Jeremy Scott og Miley Cyrus er opstået som et samarbejde mellem venner: Han fik øjnene op for hendes smykker, og så går resten af sig selv,” siger han om samarbejdet
mellem club-kid-sangerinden og den ditto designer, der netop har
lanceret en opsigtsvækkende kollektion af farverige plastiksmykker,
der mest af alt ligner noget, der kunne gøre ethvert barn jaloux.

Flere vilde design-duoer
Stine Goya + B&O
Sidste år lancerede Stine
Goya en serie af udskiftelige højttalerpaneler for den
danske hi-fi-virksomhed
B&O – naturligvis i tråd med
hendes velkendte farveunivers. Det betyder, at man nu
kan få en snert af Stine Goya
ind i stuen.

KAN GIVE BAGSL AG
Det er da et
iPhone-cover,
der vækker
opsigt.

Det er dog ikke altid fryd og gammen, når et brand vælger at samarbejde med nogen i en helt anden boldgade. Det kan også gå galt, for
der er naturligvis en hel del på spil, når to identiteter skal forenes og
samtidig opretholde et image. Da Moschino lancerede sin McDonald’s-kollektion, var diverse sundhedsaktivister da heller ikke sene
til at beskylde det italienske
brand for at opfordre til dårlige spisevaner. Særligt deres
pommes frites-iPhone-cover,
som fashionistaer verden over
havde taget til sig, stod for
skud. For Moschino var den
slags beskyldninger dog kun
en storm i et glas vand. Ifølge
Chris Pedersen har brandsene
grund til at tænke sig om:
“Ligesom i alle andre samarbejder kan det give bagslag,
hvis den ene virksomhed ikke
har helt styr på sine ting. Hvis
et mindre brand kobler sig
på en stor kæde med dårlig
produktion, bliver brandet synonymt med dårlige produkter
i forbrugernes øjne. Endelig kan forbrugerne også opfatte produkterne som fjollede eller utroværdige, så der er relativt meget på spil,
når man indgår et samarbejde.”

“Når man indgår samarbejde
med nogen,
som er markant
anderledes end
en selv, giver det
mulighed for at
vise sit brand
fra en ny side”

80-årige Joan
Didion var
cool i Célines
kampagne.

NY MÅLGRUPPE PÅ KROGEN
Samarbejdet
mellem Opening Ceremony
og Intel resulterede i dette
seje armbånd.
Stine Goya gjorde badesandalen fra H2O hip igen.

Da danske Wood
Wood for nylig
fik lov at lege
med Disneys
Mickey Mousefigur, kom han
til at se sådan
her ud.

Kate Moss har
designet en særlig
kollektion for det
engelske highstreetmærke Topshop
siden 2007.
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At samarbejde om produkter med nogen, der er markant anderledes,
kan dog indbringe begge parter en stor økonomisk gevinst, hvis det
vel at mærke gøres rigtigt – og trækker nye kunder i butikken: “Det
skæve samarbejde kan absolut være en guldgrube. Når man indgår
et samarbejde med nogen, som er markant anderledes end en selv,
giver det mulighed for at vise sit brand fra en ny side og dermed tiltrække en ny målgruppe,” siger trendforsker Anne Lise Kjær, der bor
i London og siden 1988 har drevet det internationale trendbureau
Kjaer Global.
“Mit yndlingseksempel er samarbejdet mellem Céline og den
80-årige amerikanske forfatterinde Joan Didion, som er ansigt for
husets seneste kampagne. Hun er en kvinde med en stærk historie
og personlighed og er på den måde med til at tilføre Céline en ny
dimension og tiltrække en ældre målgruppe. Kan man lide Joan
Didion, bliver man interesseret i Céline, og kan man lide Céline,
bliver man interesseret i Joan Didion. Det er et smart træk,” siger
Anne Lise Kjær.

H2O I MODE-VIND
Vender vi blikket mod Danmark, har vi også set eksempler på, at
skæve designsamarbejder har formået at tiltrække en helt ny målSKØN 67

Libertine-Libertine +
Ugelris Vingaard
I 2011 skabte designerne
bag tøjmærket LibertineLibertine i samarbejde med
Ugelris Vingaard en særdeles
velsmagende grappa med
navnet Spirits of Ugelris.
Skååål på modemaner!
Louis Vuitton + Takashi
Murakami
Hvem husker ikke de storsmilende kirsebær, farvestrålende
blomsteransigter og multifarvede monogrammer, der
for år tilbage prydede Louis
Vuittons eksklusive tasker?
Det farverige samarbejde kom
i stand mellem den japanske
kunstner Takashi Murakami og
det franske modehus.
Agent Provocateur +
Penelope Cruz
Siden 2013 har den spanske
skønhed Penelope Cruz og
hendes lillesøster Monica
stået bag lingerilinjen L’Agent
for det dekadente luksuslingeribrand Agent Provocateur. Søstrene står bag hele
designprocessen, og sidste år
kunne vi sågar se Penelope
optræde i en sexet reklamefilm, som hun tilmed selv
havde skrevet og instrueret.
Karl Lagerfeld +
Coca-Cola
I 2010 skabte Chanels
chefdesigner, Karl Lagerfeld,
en Coca-Cola Light-flaske,
der portrætterede ham selv i
en sort og slank silhuet. Det
skabte naturligvis en kæmpe
hype blandt fashionistaer, som
absolut måtte have fingre i
flasken – cola-drikkere eller ej.
Året efter fulgte han samarbejdet op med tre nye designversioner af light-flasken.
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gruppe. Sidste år lancerede Stine Goya i samarbejde med H2O nogle
opsigtsvækkende guldsandaler, som fik meget opmærksomhed på
diverse modeblogs og var med til at sætte de ellers lidt udskældte
badesandaler ind i en helt ny modekontekst:
“Vi havde allerede en loyal kundegruppe, som primært brugte
vores sandaler i håndboldhallerne
og derhjemme, men havde samtidig behov for at tiltrække en lidt
yngre og mere modeorienteret
målgruppe. Valget faldt på Stine,
fordi hun er en af Danmarks mest
trendsættende og nytænkende
designere. Vi var meget bevidste
om, at vi ikke bare ville gå ud og
købe os til et navn. Derfor fik Stine frie hænder til at designe en ny
udgave af vores sandal. Med det nye design er det for alvor blevet
legalt at tage H2O-sandalerne ud i bybilledet,” siger Christian Trads,
administrerende direktør i H2O.
H2O havde gjort sig en hel del overvejelser inden samarbejdet
med Stine Goya:
“For det første overvejede vi, hvad designeren skulle være kendt
for, og hvem der havde det rigtige momentum. Valgte faldt også på
Stine, fordi hendes feminine univers er så langt fra det, vi ellers er
kendt for. Vi mente, at jo større modpolen var, jo større effekt ville
det have, hvis det lykkedes.” H20 mener, at de har knækket koden
for, hvordan man rebrander sig selv gennem det rigtige samarbejde,
og det er da heller ikke det sidste designsamarbejde, vi kommer til at
se fra det jyske sportsbrand, fortæller direktøren.

Disney med henblik på et samarbejde og derfor for nylig kunne
lancere en T-shirt med motiv af den kendte figur Mickey Mouse i
en moderne Wood Wood-version. Ifølge Anne Lise Kjær bunder de
sikre designsamarbejder i danskernes shoppingmentalitet:
“I Skandinavien er vi generelt mere til
de sikre valg og vil helst have noget, der
holder længe. Vi er ikke så emotionelle,
men mere rationelle. En Moschino-taske
med McDonald’s-inspiration har jo en
tydelig udløbsdato.”
Chris Pedersen har også et bud på,
hvorfor vi ikke ser flere vilde samarbejder
i Danmark:
“Du skal have en vis masse af forbrugere, for at et samarbejde giver mening.
Desuden giver et samarbejde med et lille brand ikke opmærksomhed
nok. Man skal op i Stine Goya-niveau, før en stor virksomhed synes,
at det er sjovt at lege. Andre gange handler det selvfølgelig også om,
at de to parter deler publikum, og at det derfor giver god mening at
stå sammen, fordi de ved at stå sammen bliver endnu stærkere.”

“I Skandinavien er vi
generelt mere til de sikre
valg og vil helst have
noget, der holder længe”

SIKRE DANSKE SAMARBEJDER
I Danmark er vi bestemt med på skæve designsamarbejder, men måske knap så vovede som de internationale. For eksempel det danske
modemærke Wood Wood, der blev kontaktet af tegneseriegiganten

ET KIG I KRYSTALKUGLEN
Er de skæve designsamarbejder mon kommet for at blive? Det mener Anne Lise Kjær:
“Bestemt. Ikke mindst fordi det giver virksomhederne så mange
flere tangenter at spille på i forhold til målgrupper. Men forbrugerne
er også kritiske, så der skal være noget substans bag.”
Chris Pedersen er heller ikke i tvivl:
“De skæve samarbejder er uden tvivl kommet for at blive og vil
være en del af modebilledet mange år frem. For øjeblikket oplever
vi en total opløsning af de traditionelle kollektioner og af selve
indkøbsmønstrene hos forbrugerne. Her er samarbejde mellem
produkter en super mulighed for at brage igennem lydmuren, hvis
de vel at mærke er gennemtænkt.”

5 samarbejder, du skal holde øje med i efteråret
KYLIE MINOGUE
FOR SLOGGI
Invisible Hipster,
duo pack, 199 kr.

ZALANDO
+ KARL LAGERFELD
2.195 kr.

BIANCO +
TRINE KJÆR
fås fra september

VANS +
DISNEY
649 kr.

INWEAR +
HELENA
CHRISTENSEN
fås fra oktober
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