
Typisch Merle Noir “De invloeden van couture 

zijn onmisbaar in mijn collecties voor Merle Noir, 

alle items worden geheel met de hand gemaakt in 

het Amsterdamse atelier. Geïnspireerd door de ver-

fijning van de couture besloot ik dit concept toe te 

passen op lingerie. Tijdens de ‘private fittings’ creëer 

ik samen met vrouwen een ontwerp dat bij hen past. hierbij hebben zij de keuze uit 

een breed scala van italiaanse zijde en delicaat Frans kant en wordt er gekeken naar 

een passend silhouet”.

MoDeMoTTo  “Mode is voor mij een vorm van expressie, een vertaling van mijn 

inspiratie en impressies”. 

Merle Noir ss19 “Voor de nieuwe bruidscollectie ‘sakura’ zijn Japanse invloeden 

onmisbaar. het symboliseert de kwetsbaarheid en schoonheid van het leven. De col-

lectie bestaat uit zachte kleuren van ivoor, taupe en zilver in vloeiende silhouetten 

van chiffon. Kant appliqué, met patronen die geïnspireerd zijn op de schoonheid van 

het verloop van de natuur en de transformatie van de kersenbloesem in bloei”.

iT-piece VolGeNs Merle “De Nara gown is een van de toonaangevende stukken 

van de sakura-collectie, het vloeiende silhouet van zijde chiffon komt tot leven bij 

elke beweging. Deze jurk is voor mij een ode aan het vrouwelijk lichaam”.

sTyliNGTip VAN De DesiGNer “De Nara gown is perfect om te dragen in combinatie 

met lingerie, maar staat ook prachtig onder een minimalistische jurk voor een event”. 

portretten

 de ontwerper
Merel Zwart (26) is een Nederlandse 

lingeriedesigner die elegantie combi-

neert met vakmanschap. De nadruk 

in Merle’s collecties ligt op het zachte 

vrouwelijke silhouet en de pasvorm. 

haar collectie biedt een scala aan unieke 

handgemaakte lingerie met oog op 

de draagster. Na haar afstuderen werkt 

Merle enkele jaren voor couture mode-

huizen waarna zij haar eigen Amster-

damse label Merle Noir opricht.

‘Mode is een vorM van expressie, een vertaling van Mijn inspiratie’
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