UNIEKE NEDERLANDSE VAN GOGH SCHOENEN OP DE RODE LOPER IN ANNECY

Oisterwijk, 13 juni 2017

Vandaag beleefden unieke van Gogh schoenen uit Brabant (Nederland) hun première in Annecy. De
schoenen werden gedragen door producenten Hugh Welchman en Sean Bobitt tijdens de
wereldpremière van hun animatiefilm ‘Loving Vincent’. Met de schoenen leveren de producenten een
bijdrage aan het behoud van de Van Gogh monumenten in Brabant, de regio waar de schilder geboren
werd en het grootste deel van zijn leven doorbracht. De maatschoenen zijn ontworpen door Tomas
Snels en geproduceerd door Van Drunen Schoenfabriek.
De makers van de film ‘Loving Vincent’ vielen met hun schoenen op bij de wereldpremière van hun film
tijdens het Annecy Festival in Frankrijk. Met het dragen van de bijzondere Vincent Van Gogh schoenen
brachten ze een ode aan de schilder die de inspiratiebron en het hoofdthema vormt van hun unieke
animatiefilm. Met de schoenen leveren ze bovendien een bijdrage aan het behoud van de Van Gogh
monumenten in Noord-Brabant (Nederland). In die regio werd Vincent van Gogh in 1853 geboren,
ontstond zijn liefde voor natuur en ontwikkelde hij zijn unieke talent.
Het eerste contact tussen de schoenenfabriek en de filmmakers ontstond in Nuenen, de Brabantse
gemeente waar Van Gogh in 1885 zijn eerste meesterwerk ‘De Aardappeleters’ schilderde. Daar vond op
30 maart jl. Salon van Gogh plaats met Hugh Welchman en Dorota Kobiela als tafelgasten. Zij
reageerden enthousiast toen zij kennis namen van de unieke samenwerking tussen vormgever Tomas
Snels, Schoenfabriek Van Drunen en de samenwerkende erfgoedlocaties Van Gogh Brabant. Toen
duidelijk werd dat met het kopen van de Vincent van Gogh schoenen een geldelijke bijdrage wordt
geleverd aan de instandhouding van de vele Van Gogh Monumenten in Brabant, wierpen ze zich op als
ambassadeurs voor deze schoenen.
De Vincent van Gogh Schoenen zijn een idee van ontwerper Tomas Snels die bij Maarten van Drunen
van Van Drunen Schoenfabriek (makers van Gijs en Durea schoenen) en Van Gogh Brabant aanklopte. Er
zijn meer creaties gebaseerd op Van Gogh’s schilderijen, maar de uitzonderlijke kwaliteit en de
samenwerking maken dit product erg bijzonder. In 2016 maakte Van Drunen Schoenen in samenwerking
met modeontwerper Addy van den Krommenacker ook al schoenen geïnspireerd op het werk van
Jheronimus Bosch. Maarten van Drunen verwacht dat de Vincent van Gogh schoenen internationaal veel
spin-off zullen krijgen. Naast de herenschoen is er inmiddels ook een damesmodel ontwikkeld.
De schoenen worden komende zomer in productie genomen en vanaf najaar 2017 uitgeleverd bij
winkels en particulieren. Frank van den Eijnden (Directeur Van Gogh Brabant) hoopt dat er wereldwijd
veel verkocht worden: ‘met deze schoenen vertellen we niet alleen het verhaal van het Brabantse
vakmanschap en van Vincent van Gogh die het grootste deel van zijn leven door de Brabantse
landschappen heeft gewandeld. We kunnen ook letterlijk stappen zetten in het vinden van nieuwe
financieringsbronnen voor de instandhouding en ontwikkeling van onze Van Gogh Monumenten.’
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