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Stella's Chapters

Beeld: SS19 collectie Stella McCartney
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Dit brandboek vertelt het verhaal van 
het Britse modehuis Stella 
McCartney. Het is een verhaal dat ik 
zelf heb samengesteld, met 
informatie die vanuit verschillende 
hoeken bij elkaar is verzameld. In het 
bijzonder heb ik veel kennis 
opgedaan tijdens mijn gesprekken 
met Marloes Bronkhorst, oud 
stagiaire bij Stella McCartney en 
verkoopster van Stella Kids. 
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Beeld: AW19 collectie Stella McCartney
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Beeld: Familie foto's via Stella's sociale media kanalen, graduation via vogue.co.uk, portret via scmp.
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The story of Stella McCartney

Geïnspireerd door haar ouders en met een ambitieuze
passie voor een betere toekomst. Een toekomst die 
milieuvriendelijk en beautifully designed zou gaan 
worden. In 2001 begon Stella McCartney haar gelijknami-
ge modelabel. In een tijd waar ‘duurzaam’ bepaald niet 
sexy was.

Stella McCartney is een echte 
creatieveling, een wetenschapper, een 
technisch onderneemster en een boer in 
één, zoals ze zelf omschrijft. Maar voor 
buitenstaanders staat Stella McCartney 
vooral bekend als een van de meest 
innovatieve ontwerpers van onze 
generatie. Als doorgewinterde 
vegetariër en dierenrechten- activiste, 
evenals haar ouders, besloot Stella op 
12-jarige leeftijd dat ze ooit 
modeontwerpster ging worden. Een 
ontwerpster die nooit leer, bont of veren 
zou gaan gebruiken in haar creaties. Zo 
gezegd zo gedaan. Zelf wijst McCartney 
haar aanvankelijke interesse in een 
bewust leven toe aan haar opvoeding. 
Stella groeide op in East Sussex, Engeland, 
op een boerderij. Hier zag ze ‘de 
elementen’, en leerde ze deze te 
begrijpen. Natuur, seizoenen en dieren als 
leidraad van het leven.

McCartney studeerde Fashion Design aan 
de prestigieuze modeschool Central Saint 
Martins. In 1995 presenteerde ze tijdens 
haar afstuderen 8 verschillende looks. 
En na een lange zoektocht naar de juiste 
schoenmaker kon ze haar looks afmaken 
met zelf ontworpen, én animal-friendly 
schoenen. Iets wat toen nog vrij 
uitzonderlijk was. Stella was na haar studie 
niet meer te stoppen. 

Twee jaar later werd ze benoemd tot 
Creative Director van het Franse 
modehuis Chloé dat toen in zwaar weer 
verkeerde. Ze gaf aan geen compromissen 
te sluiten en zich vast te houden aan haar 
standpunten m.b.t. het niet gebruiken 
van dierlijke producten. Stella bracht het 
merk opnieuw onder de aandacht. In 2001 
verliet ze Parijs om haar eigen modelabel 
te starten, waarbij ze een partnerschap 
aanging met de Gucci (nu Kering) group.

Ze verdubbelde haar inspanningen en 
verscheen in campagne video’s over de 
wreedheid van de leer- en bont industrie. 
Hoe meer ze vernam over de 
milieueffecten van de mode industrie, 
zoals de wereldwijde textielproductie die 
jaarlijks 1,2 miljard ton broeikasgassen 
uitstoot, legde ze zichzelf ook strenge 
duurzaamheid- doelstellingen op. Onder 
andere het gebruik van biologisch katoen, 
het vermijden van bedreigde bossen en 
het verminderen van het olie gebruik voor 
synthetische stoffen waren onderdeel 
van haar vernieuwde doelen. In 2018 nam 
Stella McCartney afscheid van de Kering 
Group om zich ruim een jaar later, in de 
zomer van 2019, aan te sluiten bij de luxe 
conglomeraat LVMH Moët Hennessy Louis 
Vuitton.

7



Beeld: sustainability pagina op www.stellamccartney.
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Beeld: sustainability pagina op www.stellamccartney.

Brand Mission

“We are agents of change. We challenge 
and push boundaries to make luxurious 
products in a way that is fit for the world 
we live in today and the future: beautiful 
and sustainable. No compromises.”
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Beeld: Campagne AW20, gefotografeerd door Leslie Beeld: Via social media kanaal Stella McCatnety

Brand values

Masculine
Stella kon als kind uren kijken naar de kledingkast 
van haar ouders. Zij wisselden bijna al hun items 

met elkaar uit waardoor er een vervaging van lijnen 
ontstond. 

Playfully Feminine
Hiermee uit ze haar waardering voor het veelzijdige 

leven van de modern woman. Met haar 
contrasterende persoonlijkheid en de weigering om 

in hokjes geplaatst te worden.

Urban
Het rouwe randje aan haar collecties. De leidraad 

voor deze waarden is de Falabella Bag.

Countrified
De natuurlijke filter die over alle collecties wordt 

gehaald. Dit is goed terug te zien in het gebruik van 
bloemen en paarden prints en de kleurentinten die 

vaak terugkomen.
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Beeld: Campagne Spring 2020, gefotografeerd door Leslie Zhang

Brand DNA

Bij het analyseren van de 
online kanalen en de 
website wordt duidelijk 
dat transparantie erg 
belangrijk is voor Stella 
McCartney. De merkcom-
municatie is naast 
transparant ook gefocust 
op de merkmissie met 
duurzaamheid als kern. 

De stijl weerspiegelt de 
liefde voor natuur en heeft 
een zacht en natuurlijk 
kleuren schema. 
Betrouwbaarheid, 
vakmanschap en kwaliteit 
worden vaak genoemd als 
pijlers. De achterliggende 
gedachten van deze 
manier van merk 

communicatie is een 
educatief randje voor de 
consument. Een 
boodschap van ethische 
mode waarbij niet alleen 
dierenrechten, maar ook 
mensenrechten als 
emotionele trigger worden 
gebruikt.

Het merk straalt elegante 
ethiek uit. De tone-of-
voice die in de uitingen 
wordt gebruikt, zorgt voor 
een vriendelijke, eerlijke 
en transparante peer-to-
peer verbinding tussen het 
merk en de consument. 
Stella McCartney moedigt 
met hart en ziel bewust 
consumentisme aan. 
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Collections

Voor het samenstellen van de collecties 
gebruikt het merk nooit leer, bont of 

veren. Ze ontdekken nieuwe alternatieve 
materialen, gebruiken geavanceerde 

technologieën, streven naar circulariteit, 
beschermen oude en bedreigde bossen 

en het merk meet haar impact met 
baanbrekende tools. 

Stella McCartney weet duurzaamheid te 
vermommen als praktische en 

eigentijdse mode. Haar collecties 
omvatten ready-to-wear kleding voor 

mannen en vrouwen, lingerie, 
accessoires, brillen, parfum en 

kinderkleding. 

12



Beeld: Agents for Change, AW19 campagne fotografie

“If I don’t design things that are desirable, and sexy, 
and a must-have for people, then it just ends up in 

landfills anyway.” - Stella McCartney
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Best Known Items

Suiting - 2002
Sinds de opstart van het merk staat 
Stella McCartney bekend om haar scherpe 
maatwerk. Een combinatie van traditionele 
stoffen en mannelijke silhouetten. Hiermee 
geeft ze een originele twist aan tijdloos 
maatwerk. De op maat gemaakte suits van 
Stella McCartney komen ieder seizoen 
terug en ondersteunen het zelfvertrouwen 
van de vrouw.

The Falabella Bag - 2010
De Falabella bag is 100% vegan en werd 
gelanceerd bij haar AW10 collectie. 
Uitgeroepen door Vogue als de meest 
geliefde non-leather-handbag aller tijden. 
Het is de rock n roll vibe die de tas 
uitstraalt in combinatie met de luxe 
afwerkingen, wat het tot een 
blijvende klassieker maakt.
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Best Known Items

Bio- Acetate Eyewear - 2019
De brillen collectie van Stella McCartney 
straalt een moderne, vrouwelijke en 
zelfverzekerde esthetiek uit. De (zonne-) 
brillen worden sinds 2019 gemaakt zonder 
het gebruik van fossiele brandstoffen. 
De monturen worden gemaakt van 
verantwoord geoogste houtpulp, wat een 
natuurlijk en herbruikbaar, biologisch 
afbreekbaar alternatief is. Een van Stella’s 
vele stappen om plastic-use te 
verminderen.

Beeld: Productfotografie via www.stellamccartney.

Elyse Shoes - 2014
Stella’s schoenen worden geproduceerd in 
Italië en zijn gemaakt van een combinatie 
van polyurethaan, polyester, viscose en 
katoen. De Elyse platform brogues werden 
tijdens de AW14 collectie gelanceerd en zijn 
sindsdien de best verkochte items van het 
merk. Ieder seizoen komen ze terug in een 
ander jasje, van sandalen tot laarzen, 
sneakers en meer. Maar altijd met zijn 
herkenbare platform zool.
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Beeld: Capsule campagne 
2020, gefotografeerd door 
Lee Whittaker

Capsule Collection

We Are The Weather

Wat zou jij doen om de aarde te redden? 
Deze vraag stelt auteur en goede vriend 

van Stella, Jonathan Safran Foer. De twee 
werkte samen aan deze capsule collectie. 
Zijn tekeningen en aangrijpende woorden 

werden geborduurd op de collectie 
bestaande uit pakken en grove breisels. 

Het vertaald zich in een rijk en emotioneel 
verhaal. Het gaat over de zorg voor de 
natuur en de planeet. De collectie is 

gemaakt van biologisch linnen en katoen, 
gerecycled kasjmier en duurzame viscose. 
Verantwoordelijkheid nemen en de mode 

industrie leiden is het doel. 

“Be living. Believing.”
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Beeld: Stella Lingerie
AW20 campaign

Charity

Stella Cares Pink

Stella McCartney Cares Pink is een platform 
dat zich buigt over de preventie, vroege 

opsporing en behandeling van borstkanker. 
Dit doet het merk door middel van 

voorlichting, bewustwording en 
ondersteuning. Een platform dat Stella aan 

het hart ligt. 

Sinds 2014 is Stella actief met dit platform. 
Bewustwording creëren door middel van 
informatieve wereldwijde campagnes was 

de eerste stap. Maar de behoefte van 
patiënten met een dubbele borstamputa-
tie triggerde Stella al snel om een beha te 
ontwerpen die functionaliteit biedt maar 

bovenal ook vrouwelijkheid uitstraalt. 
Afgestemd op de emotionele impact, met 

de aandacht op een comfortabel 
genezingsproces met daarnaast een 

modische en vrouwelijke look. 
De opbrengst van de beha wordt 

gedoneerd aan liefdadigheidsinstellingen 
voor borstkanker wereldwijd. 
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Beeld: persoonlijke foto van Stella McCartney, 2019
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Sustainability

Beeld: gefotografeerd door Richard 

Re-inventing The Base

Stella McCartney: “my 
intention is to create real 
change in an industry that 
desperately needs it”. 
Vooruitkijkend naar de 
toekomst van mode werkt 
Stella met verschillende 
bedrijven samen om haar 
kennis naar een hoger 
niveau te tillen. Bolt 
Threads is een van deze 
bedrijven, een Amerikaans 
biotechnologiebedrijf dat 
constant werkt aan de 

volgende generatie 
geavanceerde- duurzame 
materialen. Candiani is een 
Italiaans gevestigde 
denim-fabrikant die 
bekend staat als een van 
de meest groene 
textielbedrijven. Alle 
ontwerpen van Stella 
McCartney beginnen bij 
het materiaal. Op een 
rijtje een aantal van haar 
meest innovatieve materi-
aal keuzes tot nu toe.
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Beeld: gefotografeerd door Richard 

Mushroom Leather - MYLO

In 2018 presenteerde Stella McCartney samen met Bolt Threads een nieuw biomateriaal dat 
uit een wortelstructuur is gegroeid. MYLO genoemd, materiaal dat er uit ziet als handgemaakt 
leer. Het voelt zacht, soepel en natuurlijk aan en elk vel levert een unieke variatie op. Het 
leerachtige materiaal wordt gemaakt door mycelium cellen te combineren met een substraat 
van maïsstengels en voedingsstoffen. Het groeit in een paar weken en heeft een betere 
vochtregulatie dan leer. Omdat MYLO is gemaakt van organisch materiaal is het volledig 
biologisch afbreekbaar. 
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Sustainability

Micro Silk

Voor dit materiaal ging 
Stella McCartney opnieuw 
een samenwerking aan 
met Bolt Threads. Door de 
draden die spinnen maken 
te bestuderen, kon Bolt 
Threads de relatie tussen 
spinnen -DNA en de 
kenmerken van de vezels 
die ze aanmaken, 
begrijpen. Door nieuwe 
technologieën is Bolt 
Threads in staat om deze 
processen op schaal te 
repliceren en een 

veganistische zijde te 
creëren. Het materiaal 
heeft opmerkelijke 
eigenschappen zoals 
elasticiteit, sterkte, 
duurzaamheid en 
zachtheid. Microsilk wordt 
gemaakt door een proces 
met fermentatie van water, 
gist en suiker in 
combinatie te brengen 
met het DNA van een spin. 
Het is warmer dan wol, 
licht van gewicht en 
sterker dan zijde.
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Biodegradable Denim

In januari 2020 bracht Stella McCartney haar bijdrage aan 
sustainable stof innovatie naar een nieuw level door ’s 
werelds eerste biologisch afbreekbare stretch denim met 
plantaardige garens in de collectie te verwerken. 

Deze innovatieve denim werd bedacht door de Italiaanse 
stoffabrikant Candiani. Een denim gemaakt van biologisch 
katoen, gewikkeld rond een natuurlijk rubberen koord. Het 
resultaat: een stof die vrij is van (micro) plastic. Het 
produceren van denim was tot op heden erg slecht door de 
grote hoeveelheid water, giftige kleurstoffen en 
chemicaliën die nodig waren voor één paar jeans. Deze stof 
wordt gemaakt terwijl er tijdens de productie twee slimme 
verftechnieken worden toegepast. Hierbij wordt het 
gebruik van water, energie en chemicaliën tot een minimum 
teruggebracht.

Re-engineerd Cashmere

Kasjmier is een van de meest 
waardevolle, natuurlijke 
materialen in de mode industrie. 
Stella McCartney helpt de toekomst 
van dit materiaal te beschermen 
door ‘afval’ opnieuw te gebruiken. 
Met deze keuze verminderde Stella 
McCartney het milieu impact met 
betrekking tot kasjmier met 92% 
(berekend door EP&L). De knitwear 
in de collecties zijn gemaakt van 
Re.Verso, gerecycled kasjmier 
gemaakt in Italië. Deze kasjmier die 
een tweede leven krijgt heeft 
dezelfde eigenschappen als 
wanneer de stof ‘nieuw’ is: zacht 
en isolerend. Alleen bespaart de 
kasjmier van Re.Verso het milieu-
impact door de inperking van het 
fokken. Door dit materiaal te 
gebruiken toont Stella opnieuw haar 
toewijding om mode circulair te 
maken.  
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Beeld: Gefotografeerd door Richard Jensen
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"Luxury is having a voice, having freedom, having clean 
air to breath, having animals by our side that are happy 
and healty and treated well. Having pure water to drink, 

and having the luxury of having mother nature and 
planet earth in a healthy state."

- Stella McCartney
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Beeld: via stellamccartney.com, 23 Old Bond Street, London

Circularity

Stella's Brand Store in London

"The store has been so considered; every single step that you take in 
the store is one that I hope is elevated, I hope is executed in the most 
magnificent way. We’ve put our heart and soul into creating this store; 

so much love and 

Stella McCartney opent half 2018 haar 
nieuwe flagshipstore op Old Bond 
Street in Londen. Wat van buiten een 
18e-eeuws monumentaal pand is, is van 
binnen een moderne multi- zintuiglijke 
ervaring. De focus ligt op de filosofie 
van het merk: reclaim, re-use & recycle. 
“Stella Rocks” is een overdekte rotstuin 
met rotsen afkomstig van de McCartney 
boerderij in Campbeltown. Een wand 
gevuld met mos op de begane grond 
springt in het oog. Op de eerste 
etage is dit de wand met panelen van 
papier maché waarvoor het oude 
papier van het hoofdkantoor is gebruikt. 
De lift is bekleed met roze fake fur, een 
rest stof uit een eerdere collectie en alle 
meubels zijn vintage. 

De winkel is een festijn van textuur. En 
dan is er nog niet gesproken over de 
ballenbak en de klimmuur (beiden in het 
wit) op de kinderafdeling. 

De winkel is voorzien van een innovatief 
filtersysteem wat er voor zorgt dat 95% 
van de vervuilende stoffen en 
schadelijke gassen worden omgezet naar 
schone lucht. Een ander mooi detail zijn 
de biologisch afbreekbare etalage
poppen welke zijn gemaakt van een 
bioplastic materiaal dat voor 72% uit 
rietsuiker bestaat. Dat de gehele winkel 
eco-vriendelijk is mag nooit de boven 
toon voeren. Het is voor Stella 
vanzelfsprekend, pronken is dus niet 
nodig.
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Circularity

The Loop Lab

The Stella McCartney Loop Lab is een tentoonstelling op Old Bond Street, waarin de 
constructie van de nieuwe duurzame Loop Sneaker wordt gepresenteerd. Het is een 

futuristische ruimte die is ontworpen om het innovatieve en recyclebare product van Stella 
McCartney te tonen en de duurzame en circulaire ethos van het merk weer te geven. 

Het ontwerp van de sneaker is het resultaat van innovatie en technologie die gedurende 18 
maanden is ontwikkeld. Een belangrijk moment in de sustainable story van Stella McCartney 

en de reis naar meer circulariteit. 

De sneakers zijn dynamisch en modern, ze demonstreren een nieuwe methode om de 
bovenkant van de schoen zonder lijm aan de zool te bevestigen. Dit wordt gedaan met in 

elkaar grijpende clips, vergelijkbaar met Lego en met draad. 

In de gehele productie van de schoen is er een kleine hoeveelheid lijm gebruikt die op 
waterbasis is, diervriendelijk en biologisch afbreekbaar. Dit betekent dat aan het einde van 

draagtijd de sneaker kan worden gesplitst. De zool en de bovenkant worden van elkaar 
gescheiden en kunnen zo ieder worden gerecycled of hergebruikt.
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Beeld: Ellen MacArthur & Stella McCartney voor de campagne
 'make fashion circular'

Thrifting

Stella McCartney en RealReal hebben hun 
krachten gebundeld in de hoop een fashion 
change voor de huidige wegwerpconsumptie- 
patronen door te voeren met een nieuw 
initiatief. “The Future of Fashion is Circular” 
werpt het licht op een ‘make well, buy well, 
resell’ model.

De samenwerking tussen Stella McCartney en 
RealReal is een ongekende oproep tot actie 
om bewustzijn te creëren voor de circulaire 
economie. Het is bedoeld om mensen anders 
over mode te laten denken. In feite is dit de 
eerste keer dat een luxe merk actief 
aandringt op het hergebruik van producten. 
Door een kwalitatief, duurzaam product te 
kopen dat zijn waarde behoudt, kan je het 
goed verkopen op het moment dat je er zelf 
op uitgekeken bent. Door het te verkopen aan 
een koper of een winkel als de RealReal wordt 
de levensduur aanzienlijk verlengd, worden 
stortplaatsen vermeden en wordt het in de 
handen van de volgende consument geplaatst 
die er dan ook weer van kangenieten. 

De campagne die het merk aangaat met The 
RealReal gaat over bewustwording rond een 
circulaire benadering van mode. Ze gaan de 
verbintenis aan met elkaar en kunnen alleen 
maar hopen dat anderen zullen volgen.
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“At Stella McCartney, we have been working for years to ensure that our supply 
chains represent some of the most traceable and sustainable in fashion while also 

continuing to ensure that our products, which are made to last, have long lives 
and never end up as waste.”

Stella Kids

Beeld: persoonlijke foto van Stella McCartney, 2017
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Beeld: SS19 collectie Stella Kids, geschoten door Kaj Jeffries
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Beeld: verschillende Stella Kids campagne beelden en persoonlijke foto's verkregen via social media
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Stella Kids

Beeld: Stella X The Beatles, Campagne fotografie 

Stella Kids

Stella Kids werd in 2010 
gelanceerd. De Stella McCartney 
Kids & Baby-collectie is gericht op 
kinderen in de leeftijd van 0 - 14 
jaar. Met een baby lijn en een 
collectie voor zowel jongens als 
meiden weet Stella McCartney 
haar merk identiteit te vertalen 
in items voor kids. Ieder seizoen 
verschijnt er weer een toegankelij-
ke collectie met speelse en trendy 
items. 

Door de energie en geest van de 
moderne kids als inspiratie te 
gebruiken, bestaat de collec-
tie vooral uit draagbare stukken 
in heldere kleuren en duidelijke 
prints. Ook komen sommige van 
deze items voort uit de mainline 
van de vrouwen collectie van Stella 

McCartney. De moderne 
esthetische waarden van het merk 
zorgen ervoor dat de collectie 
gemaakt wordt van biologische 
katoen, gerecyclede wol en 
katoen, Lenzing-viscose en 
GOTS-gecertificeerde materialen. 
Alle Stella McCartney Kids-kleding 
is ontworpen met stoffen die het 
milieu respecteren en bedoeld zijn 
om zowel kinderen als volwassenen 
te plezieren.

Stella McCartney heeft haar hart 
verloren aan de kids collectie. Dit 
komt omdat ze één ding heeft 
begrepen: het is via milieuvriende-
lijke kindermode die ook respect 
heeft voor mens en dier dat 
Generatie Z leert om voor de 
planeet te zorgen.

Comfortable  Fun  Playful  Trendy
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Brandbook Stella McCartney

Sophía van Kuijck
Oktober 2020

Beeld: Stella X The Beatles collectie, AW19


