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– Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på - Melk & Honning
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– treetwear har vært en
gan ke « afe» måte å være
moteriktig på
28. eptem er 2017 av Caroline Krager

Hva er tatu for den ma ive, glo ale trenden nå –
og hva vil ta over når alle er gått lei? Vi tar pul en
på treetwear anno hø ten 2017.
treetwear har med in «ca ual coolne » og komforta le
konturer klart å forføre åde de ignere, innkjøpere, inﬂuencere
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og den gemene, kjede utikk-handlende, hop. elve kir e æret
på toppen av i kremen le pla ert der i januar da Loui Vuitton
itt amar eid med it-merket upreme var et faktum. t
a

olutt tegn på at u kulturen hadde nådd toppen av high

fa hion hierarkiet. Men etter e ong på e ong av eige
joggeklær, rumpeta ker over magen, og ek travagante, limited
edition neaker , tilte vi o

i april undrende til om alt dette

nart vil føle utrend og urelevant. r i kremen i ferd med å
melte?
De nor ke mote-ek pertene vi nakket med da var til del enige
i at treetwear ikke oppleve

om n tt lenger. Det vil om ikke

lenge min ke i tørrel e, og gå til ake til å li noe for de pe ielt
intere erte. De om allerede hadde upreme, ape og
Hundred på kle hengerne, i tillegg til en liv til om er forent
med den looken før det hele le en ma iv trend.
Loui e Loecke Fover kov, om er en ledende trend- trategi t i
det London- a erte trend

rået Kjaer Glo al, mener

treetwear utenfor elve mote irkelen er mer enn en zeitgei t
eller en trend.
– På mange måter er det van kelig å deﬁnere elve egrepet, å
det å nakke om at trenden kal dø er ikke å lett i eg elv. Det
handler om en liv til og en måte å leve på, og akkurat det er i
tadig forandring lik det har vært iden Dogtown- urferne og
katerne på Venice each, di kuter art, opprinnelig kapte den
tilen, forteller hun til Melk & Honning.
Om man kal tenke i akkurat mote ammenheng mener Loecke
Fover kov at trend-kurven a

olutt er på vei nedover, etter om

den i en å vold om grad har nådd ma ene.
– Men luk u merkene fort etter nok en liten tund til å ha et
kjærlighet forhold til treetwear for å kapitali ere på det
«kulhet». Under moteuka i Milano om akkurat le over tått
å man jo Gucci-rumpeta ker a

olutt overalt, i tillegg til annen
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treetwear» lant hele gjengen av

fa hioninﬂuencer og inn idere.

UPR M X LOUI VUITTON- AMAR

ID T

– Jeg er ikke akkurat for meg at vi kal elge
dre ko i tedet i før te eta je, med det
før te.
iden kon eptforretningen Yme Univer e åpnet på Paléet på
Karl Johan i 2014, har den litt en magnet for de om har A$AP
Rock og liknende om tilikoner.
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– Denne t pen merker har gjort det veldig ra ho o . Og vi
øn ker å fort ette å jo

e med de ﬂe te av våre treetwear-

merker, for vi er nå at de er i ferd med å utvikle eg. Hvi man
er på Go ha Ru chin ki for ek empel, om vi olgte ma e
fot all kjerf og t- kjorter fra, å har han klart å forn e eg. Nå
de igner han og å dre jakker og trikkegen ere, og da lir det
opp til o

å informere kundene om di e n e a pektene fra

merket. Vi tenker at det er er veldig po itivt, forteller Jo ef on
til Melk & Honning.
Han trekker frem Oﬀ-White, med it-de igner Virgil A loh ak
tegne rettet, om en av merkene de fører om virkelig har
evnet å full tendig forn e eg i dette land kapet.
– For få år iden var det are mulig å få hvite t- kjorter og
hoodie med orte triper fra det merket, men nå er det
virkelig en helt annen verden. Det har vært en fanta ti k
utvikling. Nå kan man jo få dre er og alt mulig.
Yme var i lang tid den ene te forretningen i landet om ﬁkk inn
de ek tremt h pede Yeez - neaker ene ignert Kan e We t.
Det førte til at folk kom langvei fra for å ligge i kø i dagevi på
fortauet utenfor. Jo ef on har tor tro på at treetweartrenden med neaker kommer til å fort ette.
– Jeg er ikke akkurat for meg at vi kal elge dre ko i tedet i
før te eta je, med det før te. Man er jo at alle de tore
motehu ene er helt inne på neaker , men Nike er ﬂinke til å
holde igjen på de me t ek klu ive modellene lik at de ikke lir
overek ponert, i tillegg til at neaker -merkene ruker helt
riktige folk i marked føringen.
Innkjøperen poengterer likevel at det nok har litt altfor mange
lipp og n e relea er for folk.
– Det er for mange lipp og valg for den om virkelig digger ko,
og man har ikke muligheten til å få med eg eller kaﬀe eg alt.
Jeg legger merke til at folk er litt m e mer elektive når det
gjelder hvilke de kjøper. Jeg tror folk fremover heller vil e etter
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det lille ek tra, det veldig ek klu ive, og heller gå for en
neaker-modell om er do

elt å d r. n modell om ikke alle

andre har, rett og lett.
– Men når det gjelder treetwear om helhet, tror jeg man har
et par e onger igjen før det er helt ute.

GO HA RU CHIN KIY – FW’17

AL NCIAGA- N AK R VIA @DAZ D DIGITAL

– Nå unngår vi å kalle o

et treet-merke

De i te årene har og å ﬂere av de nor ke kle merkene at et på
treetwear-in pirerte plagg, i tillegg til at man har ett rene
treetwear-merker poppe opp. lant i tnevnte kategori ﬁnner
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du lant andre Ma ow. Da vi nakket med én av de to
de ignerne ak merket, Hamza Ma ow, for nø aktig ett år
iden to han før te, være motevi ning på trappene.
Da uttalte han elv at vi jonen ak var å

gge opp et nor k

kle merke om klarer å ﬁnne alan en mellom det elegante og
treetwear. Kollek jonen om le vi t fram i kur33 få uker
enere, for over 1000 par forventning fulle ø ne, var la tet med
ne ten alle treetwear ine kjennetegn; om erjakker,
joggedre er, hoodie , tore t- kjorter og neaker .
t knapt år enere, i forkant av kollek jonen han vi te under
O lo Runwa i augu t i år, hadde pipen fått en annen l d.
– Nå unngår vi å kalle o

et treet-merke. Jeg vil fremdele

for øke å kape en alan e, fremme det at man kan gå med en
litt tram kjorte ammen med en mer agg

uk e, men alle

gjør det amme om dagen. treet har inﬁltrert high fa hion. Vi
har gjort noen ju teringer på en del plagg for å unngå å falle
under denne kategorien. Det er ikke lenge til treet- ølgen
avtar uan ett, uttalte han til o

få dager før vi ningen.

I dag innrømmer han at han hadde mi for tått hva elve
treetwear- egrepet inne ærer – i tillegg til at han afet for å
plea e ma ene.
– For meg handlet det litt om det at jeg oppfattet high-end
treetwear litt feil. Min tolkning er at det er mannen i gata om
er moteintere ert, men jeg kjønte fort at det ikke temte. om
de igner å tør man ikke heller nødvendigvi å lage alt man
tenker på med en gang, og av alle de tegningene jeg hadde på
ordet mitt valgte jeg å gå for det me t a ic. Det var rett og
lett fordi jeg tenkte at jeg er i Norge og det lir for m e for folk,
forteller Ma ow.
– Men etter den kollek jonen lovet jeg meg å tørre å kjøre på,
og det er jeg veldig glad for. Det er ﬂak at vi

ttet retning før

det var for ent.
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De igneren mener at mote ildet generelt i Norge har endret eg
veldig.
– Nå kan man jo fakti k tarte et rent herremerke, og gjøre det
ra her til land . Jeg har lagt merke til at det eg nner å poppe
opp mer og mer high-end og read -to-wear-merker. Jeg føler
at treetwear på mange måter allerede har dødd litt ut, elv om
det er noen merker om fort att gjør det drit ra.

MAYOW

’18-VI NING N UND R O LO RUNWAY I AUGU T

– treetwear har vært en gan ke « afe»
måte å være moteriktig på.
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Trendek pertene ho Kjaer Glo al mener grunnen til at
treetwear le en å ma iv trend er at den innehar mange av
ehovene og øn kene man hadde for følel en av komfort og
ikkerhet i etterkant av den tore ﬁnan kri en i 2008.
– treetwear-trenden har åde gitt o

følel en av å kunne

uttr kke en helt egen til, amtidig om det hele har foregått
innenfor et lag

ikkert og forut ig art rom. For på mange

måter har treetwear vært en gan ke « afe» måte å være
moteriktig på, noe om har re onert med zeitgei ten om
inne ærer å være moderat re ell k, forteller Loecke Fover kov.
Hun mener det er intere ant å tenke eg hvordan treetwear
2.0 vil utarte eg.
– I takt med den tadig vok ende ur ani eringen på glo al a i
forventer vi at treetwear vil fort ette. Man kan jo ikke nekte
for at komfort, evegelighet og og å de mer e k ttende
a pektene av denne t pen til pa er utrolig godt i et ur ant
miljø. Det er og å noe tidlø t over treetwear. I di e dager er
man mødre og døtre om går i de amme merkene og de amme
komodellene – for ek empel Adida

uper tar og Air Max. Den

eldre genera jonen har hatt di e iden 80-tallet, og nå vil
arna dere

ruke dem om en del av trend ildet.

Loecke Fover kow mener det lir pennende å e hvordan
mote ildet lir påvirket av tech ran jen fremover.
– Nå om det gjøre

å tore frem kritt innen interaktivt og

tekni k tø , vil de ignerne i mote ran jen i tørre og tørre
grad kunne en tte eg av dette i de ignpro e en. Da tror jeg
man vil e noen virkelig intere ante ting.
I tillegg mener trendek perten at Generation Z, dagen
ungdom genera jon om Melk & Honning omtalte i en tørre
ak i våre , kommer til å ha ma e å i for hvilken retning
moten går i nå.
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– De har virkelig et helt eget

n på verden, på kjønn, mangfold

og liknende enn for ek empel Millenial har. Vi er jo allerede
hvor tor påvirkning de har på de kjønn nø trale trømningene
i mote ran jen. Jeg tror og å denne genera jonen kommer til å
kreve en revolu jon når det kommer til ærekraftige og
vegan ke materialer av ek tremt hø kvalitet. Man er at dette
allerede er i ferd med å maniﬁ tere eg i en vi

grad ho

åde

Kering (Red.anm: om for kort tid iden vant en
ærekraftighet konkurran e) og Adida , om er i ferd med å
tenke n tt åde når det gjelder u ine -modell og de ign for å
implementere di e fremtid rettete moteprin ippene.
For ide ilde: Via @h pe ea t
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