Philip Fokker

Geile gymschoenen
Hoe krijg je kinderen naar het museum? Hele schoolklassen, zelfs een
Franstalige, trekken langs de vitrines; stervensdruk is het door bezoekers
van alle mogelijke nationaliteiten en leeftijden met een gedeelde liefde
voor bijzonder schoeisel. Aan het einde van de tentoonstelling kunnen
mensen over hun favoriete gymschoen vertellen aan de hand van een
formulier waarop zij ook een lege gymp kunnen inkleuren. Talloze kleurrijke verhalen sieren een muur in de tentoonstellingsruimte. Bij het Brooklyn
Museum experimenteert men met deze aanpak, met in dit geval een verrassend resultaat als gevolg.
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Antwoorden:

het kleding- en schoenenmerk Converse. Zijn naam is sinds die tijd altijd verbonden gebleven aan het merk. Wie
in de VS ‘Chuck Tailors’ zegt, bedoelt All
Stars, de hoge clowneske schoen die
men, na een flinke revival, nog steeds in
het straatbeeld ziet. Een ‘sneaker-evergreen’ dus.
Sponsordeals
Een miljoenenindustrie is topsport inmiddels. Tv-rechten natuurlijk, prijzengeld maar in de loop der decennia ook
sponsordeals die sporters afsloten. In
1936 fungeerde hardloper Jesse Owens
in retrospectief als een raciale middelvinger naar de nazi’s. Geschoeid op
een paar schoenen van Adi Dassler
rende hij op Hitlers spelen vier gouden
medailles bij elkaar. Dit was nog voordat Adi ruzie kreeg met broer Rudi en
hij Adidas oprichtte, terwijl Rudi zijn eigen sportbedrijf startte, namelijk Puma.
Tekenend voor de mate waarin de
sneakercultuur verbonden is met de
jeugdcultuur vanaf begin jaren zeventig (door de fitness-waanzin die destijds
de westerse wereld veroverde) is de
volgende acroniem-mop die wij elkaar
rond 1987 vertelden: ‘Waar staat Adidas
voor? En waar staat Puma voor?’ De antLarissa Kikol,Manipulated Photograph 2014
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