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De winkel als toneel – dat is wat The Invisible Party voor ogen had bij de inrichting van Oblique Men.
De producten worden op verschillende hoogten op een voetstuk geplaatst en uitgelicht. Dankzij de
filosofie van de obliek zijn overal verwijzingen te vinden naar zichtbaarheid en onzichtbaarheid, een direct
gevolg van de schuine lijn en het spelen met zichtlijnen. Achterin de winkel werd een lounge-ruimte met
paskamers gecreëerd, waar men in alle rust en comfort de kleding kan showen aan partners en vrienden.
De winkel en de etalage worden theatraal van elkaar gescheiden door een accessoirekabinet gemaakt van
materiaal dat het licht dempt, waardoor silhouetten zichtbaar zijn als schimmen. Een speciaal ontworpen
display presenteert schoenen vanuit het perspectief van degene die ze draagt.
Met dit interieurontwerp voor Oblique Men bracht The Invisible Party de high-end mannenmode naar
een hoger niveau, zonder de verbinding met de straatcultuur en urban fashion te verliezen. Oblique Men
kleedt de man van top tot teen en zorgt voor een nieuwe, alles-in-een, holistische winkelervaring.

Oblique,
Voor meer informatie over dit persbericht, kunt u contact opnemen met:
Nadine van der Vlies
+31 20 6810 750
nadine@theinvisibleparty.com

Copyright foto’s Sal Marston Photography
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