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Press release 

CAMPAGNE LENTE-ZOMER 2023: 

EEN VERHAAL ZONDER EINDE 

 
De nieuwe American Vintage campagne voor de Lente-Zomer 2023, geschoten 
in Athene, toont ons een nieuwe galerij authentieke en intieme portretten in 

de stijl van de stad. 
 
 
STREETCASTING 
 
Dit seizoen bevestigt American Vintage zijn democratische visie op de mode die het 
merk al tijdens zijn eerste streetcastings toonde. Na Barcelona en Berlijn is nu Athene 
aan de beurt om ons de silhouetten van het merk voor de Lente-Zomer 2023 te laten 
ontdekken, plus de vele gezichten die deze belichamen. In de Griekse zon laten 
Hercules, Ros, Nikos en Edvokia ons hun eigen, unieke stijl zien. Maar ze laten ons ook 
zien wat hun bindt. Met de anderen, met de wereld en met hun eigen stad. 
 
“American Vintage is meer dan mode, het is een merk voor mensen die in hun kleding 
leven. De nieuwsgierigen. De durfals. Door voor ieder van onze campagnes lokale 
modellen en profielen te casten, laten we zien hoe belangrijk ontmoetingen en het toeval 
voor ons zijn.” 
— Jenny Lazzarelli, imago manager van American Vintage 
 
ATHENE, VAN PETRALONA TOT PIRAEUS 
 
De chaotische, theatrale Griekse stad met zijn talrijke facetten toont ons wisselende 
en krachtige landschappen, tussen zee en asfalt. Ruwe, onbewerkte decors als in een 
documentaire, in plaats van een romantische film. De Duitse fotograaf Jonas Unger 
toont ons een realistische en spontane schoonheid. Deze creatieveling, die een aantal 
jaren in Athene gewoond heeft, weet met zijn goede kennis van de stad en zijn 
bewoners deze campagne tot leven te wekken. 
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“Athene was als een vanzelfsprekendheid voor ons. Het DNA van het in Marseille geboren 
merk American Vintage bevat zowel de drukte van de stad als de kracht van de 
omringende natuur. En die paradox vinden we terug in deze nieuwe campagne”. 
— Jenny Lazzarelli, imago manager van American Vintage 
 
VOOR IEDEREEN, ZONDER ONDERSCHEID 
 
Sinds zijn oprichting in 2005 richt American Vintage zich tot ieder publiek, zonder te 
kijken naar leeftijd, houding, plaats of levensstijl. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
lancering, in de herfst van 2022, van American Vintage Kids, de allereerste kinderlijn 
van het merk, voor kids van 3 tot 11 jaar. De gelegenheid om opnieuw te laten zien 
hoe het merk van uniseks houdt… nu dus ook zonder onderscheid te maken tussen de 
generaties. 
 
DE BASICS IN EEN NIEUW JASJE 
 
De grote klassiekers van American Vintage kunnen tot in het oneindige met elkaar 
gemixt worden: een katoenen wit T-shirt, een raw jeans of molton items om over 
elkaar te dragen. Zonder de geüpdatete basics in felle kleuren, met vrolijke prints of 
onverwachte stoffen te vergeten. Jurken in zijdezachte cupro, zomerse ligstoelstrepen 
of jasjes voor het halfseizoen (wafelstof, ruitjesmotieven,’ oversized modellen...) 
bieden in het zonlicht een even stralend schouwspel als degenen die ze dragen. 
 
 
Wist u dat: 
Geïnspireerd door de Verenigde Staten richt Michaël Azoulay in 2005 in Marseille het 
merk American Vintage op. Gemarkeerd door de weidse landschappen en de absoluut 
ontspannen sfeer die daarmee gepaard gaat, besluit hij het meest tijdloze basic item 
te updaten: het T-shirt. In de loop van de seizoenen breiden de collecties zich uit, 
waarbij ze worden opgebouwd rond items die steeds fijner uitgewerkt 
worden. American Vintage verkoopt tegenwoordig kleding voor hem, voor haar en 
voor kids, in kleuren en stoffen die het DNA van het merk vormen en een veelvoud 
aan emoties weten op te wekken. 
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