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Baum und Pferdgarten viser en ny 
side af sig selv med referencer til 
punkkulturen i deres nye efterår/
vinter 2017 kollektion “The Young & 
Rebellious”, med bl.a. netstrømper 
og kjoler og skørter af lak.

Backstage stod Marianne Jensen for 
at style modellerne ved Baum und 
Pferdgarden showet med Organic 
Hairspa produkter fra ICON Hairspa.

1960’erne oplevede fremkomsten af et 
ungdomsoprør, hvis æstetik ville blive 
kopieret og mærket som en af de mest 
indflydelsesrige epoker i modehistorien. 
Efter Anden Verdenskrig stod de unge op 
imod den konservative og gammeldags 
britiske kultur, ved at repræsenterer alt nyt 
og moderne. Disse støjende og utraditio-
nelle unge blev beskrevet af den britiske 
presse som “intetsigende, mode-besatte 
hedonister”, der senere tjente dem deres 
historiske titel som “The Mods”.

Efterår/vinter 2017 kollektionen er stærkt 
påvirket af The Mods’ enestående sans for 
detaljer, repræsenteret som smalle revers, 
billetlommer, lapper og farverige silkefo-
ringer. Endvidere taler et fedt udvalg af 
luksuriøse tekstiler og utallige kombinatio-
ner af print til universet af The Mods. Med 
særlig fokus på overtøj, kan du mikse og 
matche en maxi striksweater, en løs kunst-
skind og en klassisk trenchcoat til at skabe 
et personligt look, uanset om du sigter 
for den fun-trash boy-girl eller sofistikeret 
femme fatale.

En række forskellige materialer, lige fra 
sarte silker til tung vævet uld, er nøje af-
stemt med prints fra kollektionen: Ren og 
skær organza med lilla gingham checks, 
fløjlsagtig glat satin drysset med roman-
tiske blomster og en vævet sprød bomuld 
med sorte og hvide checks; alle understre-
ger den excentriske vibe af samlingen.

Efterår/vinter 2017 paletten består af 
mættede og kraftige farver med særlig 
vægt på kontraster. En elektrisk lilla orkidé 
tilføjer et stærkt og sofistikeret strøg til en 
mørk bjerggrøn og en vibrerende rooibos 
rød, som er de definerende farver i kol-
lektionen. Suppleret med en bred vifte af 
farver fra sort kobber til lys lavendel, er en 
Baum und Pferdgarten kollektion aldrig 
komplet uden det raffinerede strejf af den 
blå signaturfarve.

Baum und Pferdgarten blev etableret i 
København i 1999 af Rikke Baumgarten 
& Helle Hestehave, der skabte navnet 
som et humoristisk samspil mellem deres 
efternavne, og det afspejler den dualistiske 
legesyge, som også er gentaget i deres de-
sign. Lige siden starten har de to kreative 
direktører konstant suppleret og udfordret 
hinanden i at skabe kollektioner fyldt med 
modstridende kontraster, stærke farver og 
mindeværdige prints, som grundlæggende 
design-DNA.

I dag er Baum und Pferdgarten et af de fø-
rende mode mærker til kvinder og sælges i 
mere end 25 lande verden over.
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