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Dear visitor,

Ik ben verheugd u deze zomer, van vrijdag
3 juni tot en met zondag 10 juli te mogen verwelkomen bij State of Fashion – de Arnhemse
mode biënnale. Met het centrale thema Ways
of Caring gaat State of Fashion 2022 op zoek
naar mogelijkheden om de mode-industrie
duurzamer en zorgzamer te maken. Met
7 programmaonderdelen wordt gedurende
5 weken met meer dan 70 ontwerpers, kunstenaars en makers van over de hele wereld én
het publiek gewerkt aan de verbroken relatie
tussen de productie van mode en de drager.
State of Fashion omvat een tentoonstelling en
85 activiteiten op 5 locaties in het centrum
van de Arnhem, stad van de duurzame mode.

I am delighted to welcome you this summer,
from Friday 3 June to Sunday 10 July, at State
of Fashion – the Arnhem fashion biennale.
With the central theme Ways of Caring, this
summer’s State of Fashion Biennale will
once again look for ways to make the fashion
industry more sustainable and more caring.
During 5 weeks of 7 program parts, the public
will work together with over 70 designers,
artists and makers from all over the world on
the broken relationship between the production of fashion and the wearer. State of Fashion
2022 comprises an exhibition and 85 activities
at 5 locations in the centre of Arnhem, city of
sustainable fashion.

Het doel van de biënnale is een dialoog op gang
te brengen, te luisteren, na te denken en te stimuleren. Hoe kunnen we sámen – ontwerpers,
makers, bedrijven, onderwijsinstellingen én het
publiek – op ontdekkingstocht gaan, tot nieuwe
inzichten komen en kritisch kijken naar zaken
als overconsumptie en overproductie. Hoe kan
mode, en het modegedrag van mensen wereldwijd, een verandering teweeg brengen, een
zinvolle, positieve rol spelen in het leven van
alle mensen, waar ook ter wereld, of je nu een
ontwerper, een textielarbeider, een winkelier of
een burger in een winkelstraat bent.

The aim of the biennale is to initiate a dialogue,
to stimulate listening and reflection. How can
we together – designers, makers, companies,
educational institutions and the public –
embark on a journey of discovery, arrive at
new insights, and look critically at issues such
as overconsumption and overproduction.
How can fashion, and the fashion behaviour
of people worldwide, bring about change, play
a meaningful, positive role in the lives of all
people, everywhere in the world, whether you
are a designer, a textile worker, a retailer or
a citizen in a shopping street.

We hopen dat u ons deze mode-zomer meer
dan eens zult bezoeken. Er is genoeg te zien
en te beleven! Iedere dag is het aanbod aan
activiteiten anders, interactief en samen
gecreëerd door makers en bezoekers. In
deze bezoekersgids leest u meer over onze
partners en de makers, over de locaties,
bereikbaarheid en toegankelijkheid van State
of Fashion. Op onze website en socials houden
we u op de hoogte van alles wat er gaande is.
En uiteraard staat ons team op locatie voor
u klaar mocht u vragen hebben.

We hope you will visit us more than once this
fashion summer. There is plenty to see and
experience! Every day the range of activities is
different, interactive and created together by
both makers and visitors. In this visitor’s guide
you can read more about our partners and the
designers, about the different locations and
the accessibility of State of Fashion. We will
keep you informed about everything that is
going on, on our website and socials. And of
course our team is available on location if you
have any questions.

Het was voor mij persoonlijk een grote eer
om samen te mogen werken met de curatoren-collectieven Fashion Open Studio
en NOT____ENOUGH Collective, met de
ontwerpers, de activisten, de vele partners en
sponsors, en natuurlijk het geweldige State
of Fashion team. Ways of Caring belooft een
richtingbepalende manifestatie te worden die
de uitdagingen van onze tijd weerspiegelt –
én een weg naar voren biedt.

For me personally, it was a great honour to
work with the curatorial collectives Fashion
Open Studio and NOT____ENOUGH
Collective, with the designers, the activists,
the many partners and sponsors, and of
course the amazing State of Fashion team.
Ways of Caring promises to be a groundbreaking manifestation that reflects the challenges
of our time – and offers a way forward.
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Beste bezoeker,

On behalf of all of us – welcome to Arnhem!
Namens ons allen – van harte welkom in
Arnhem!
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Danayi
DANAYI MADONDO
Madono

Steven van Teeseling
directeur stichting Sonsbeek &
State of Fashion
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Steven van Teeseling
director Sonsbeek &
State of Fashion Foundation

VOORWOORD VAN DE CO-CURATOREN

FOREWORD BY THE CO-CURATORS

In 2021 nodigde State of Fashion ons uit om de
uitdaging aan te gaan om als twee collectieven
de State of Fashion Biënnale in 2022 samen
te stellen. Tijdens dit proces kwamen we een
unieke mix van zeven personen tegen met
verschillende leeftijden, nationaliteiten, levenservaring, achtergronden en verwachtingen.
We brachten de zomer door met het vinden
van harmonie tijdens chaotische online-gesprekken en leuke en plezierige werkbezoeken
in Arnhem. Onze band werd steeds sterker
tijdens deze samenwerking.
Door deze aanpak testten we grenzen,
maakten we ruimte, luisterden we, praatten
we, begrepen we en leerden we van elkaar.
Dit terwijl we we elkaars curatoriële visies
uitdaagden en ondersteunden. Over één ding
waren we het roerend eens: de Ways of Caring
biënnale zou anders zijn en anders voelen
dan andere biënnales. We wilden het systeem
verstoren en beginnen bij het proces zelf: de
manier waarop we met elkaar communiceren,
open zijn en onderzoeken wat er nog ontbrak
in de verhalen die we al kenden en een open
geest houden.
In onze zoektocht streefden we er
naar om de verbinding op te zoeken met de
Arnhemse gemeenschap en de rest van de
wereld. Om op deze wijze manieren te vinden
hoe mode wordt ervaren en wordt gemaakt.
De Open Call for Curators die ons bij elkaar
bracht, werd een methodiek om co-creators
te vinden om zoveel mogelijk stemmen en
visies van binnen en buiten Arnhem samen
te brengen gedurende de 5 weken looptijd
van de biënnale.
Wij zijn net zo geïntrigeerd als u om het
resultaat van Ways of Caring te zien. Ondergedompeld worden in het proces en het accepteren van onverwachte resultaten is belangrijk
voor ons – we verwachten niet alle antwoorden te vinden. Wat we voorstellen is om ruimte
te maken voor gesprekken en kennis om zo
op verschillende manieren over mode na te
denken. We hebben mode van zijn ambitieuze
voetstuk gehaald en brengen het terug naar
de gemeenschap waar het moet leven, weg
van de glanzende pagina's van een tijdschrift.
Uit deze gesprekken, samenwerkingen en
co-creaties brengen we nieuwe manieren van
denken en een veelvoud aan Ways of Caring
waarvan we hopen dat ze overal kunnen
worden geactiveerd.

In 2021, we were invited by State of Fashion to
face the challenge of co-curating the State of
Fashion Biennale in 2022 as two collectives.
During this process, we encountered a unique
mix of seven individuals, with different ages,
nationalities, life experiences, backgrounds,
and expectations. We spent the summer finding
harmony on chaotic online calls, experiencing
fun and enjoyable working visits in Arnhem,
bonding throughout this collaboration.
Through this approach, we were testing
boundaries, making spaces, listening, talking,
learning about each other, understanding, challenging and supporting each other’s curatorial
visions. The one thing we agreed whole-heartedly: the Ways of Caring biennale would be and
feel different than other biennials. We wanted
to disrupt the system starting with the process
itself, the way we communicated with each
other, being open, exploring what was missing
from the narratives we were already familiar
with, and keeping an open mind.
Over the course of our explorations, we
wanted ways to connect with the community
of Arnhem as well as the wider world, by so
many ways of exercising and experiencing
fashion. The Open Call for Curators that
brought us together became a methodology
for finding co-creators to bring as many voices
and visions that are in Arnhem in throughout
the 5-week period of the biennale.
We are as intrigued as you are to see the
outcome of Ways of Caring, being immersed
in the process and accepting unexpected
outcomes are important for us – we are not
expecting to find all the answers. What we
are proposing is to make space for conversations to happen, for different knowledges,
for fashion to be thought about in different
ways. We have taken Fashion off its aspirational pedestal and are bringing it back to the
community where it needs to live, away from
the glossy pages of a magazine. From these
conversations, collaborations, and co-creations, we will bring new ways of thinking, and
a multitude of Ways of Caring that we hope
can be activated everywhere.

Andrea Chehade Barroux, Tamsin Blanchard,
Mari Cortez, Marina Sasseron de Oliveira
Cabral, Orsola de Castro, Filippo Ricci en
Niamh Tuft

Andrea Chehade Barroux, Tamsin Blanchard,
Mari Cortez, Marina Sasseron de Oliveira
Cabral, Orsola de Castro, Filippo Ricci and
Niamh Tuft
Co-curators of State of Fashion Biennale
2022 | Ways of Caring

PROGRAMMAONDERDELEN
FASHION AS ENCOUNTERS
WALKABOUTERY & WHATABOUTERY

15

FASHION OPEN STUDIO:
DESIGNERS IN RESIDENCE

18

WALK-IN WARDROBES

23

PROMENADE ON SLOW STREET

29

RECOVERY GARDEN

31

Tours & talks, Audrey Hepburnplein

Meet & greets + workshops, Showroom Arnhem

Inruil- & kledingbibliotheek + workshops, Rozet (3e verdieping / 3rd floor)

Winkelstraat van de Toekomst, Rozet (begane grond / ground floor)

Hersteltuin + workshops natuurlijk verven, Steile Tuin, Park Sonsbeek

OPENINGSTIJDEN /
OPENING HOURS
Wo / Wed — Zo / Sun
10:00 — 17:00
Ook geopend op maandag
6 juni (Tweede Pinksterdag) /
Also open on monday June 6
Kijk op onze website voor
meer informatie over de
tentoonstelling, het volledige
programma en hoe je mee
kunt doen aan één van de 85
activiteiten:
stateoffashion.org
Doe mee!
Please check our website for
more information about the
exhibition, the full programme
and how to participate in one of
the 85 activities:
stateoffashion.org
Join us!

Co-curatoren van State of Fashion Biënnale
2022 | Ways of Caring

TICKET INFO
Tentoonstelling / exhibition
Fashion as Encounters
Ticket: € 12,50
0 — 12: gratis / free entrance
12 — 18: € 7,50
Met CJP of voor studenten /
with CJP or students: € 7,50
Met / with GelrePas: € 7,50
Rondleiding (NL) / guided tour
(Dutch): € 7,50 (expo ticket
verplicht / exhibition ticket
required)
Workshops
Fashion Open Studio:
gratis / free entrance
Walk-in Wardrobes:
gratis / free entrance
Recovery Garden: € 2,50,
studenten gratis / students
free entrance
Workshop Fashion as
Encounters: € 2,50, studenten
gratis (expo ticket verplicht)
/ students free entrance
(exhibition ticket required)
Whataboutery &
Walkaboutery
Ticket: gratis (geen
aanmelding) / free entrance
Walkaboutery Tour: €7,50
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Tentoonstelling / exhibition, Eusebiuskerk
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Locaties voor ticketverkoop /
Locations for ticket sales
Op de volgende locaties
kun je tickets kopen aan
de balie: Eusebiuskerk (bij
beide ingangen, Marktzijde
en Dudok), Audrey
Hepburnplein. Tickets zijn
ook verkrijgbaar bij ons NS
infopunt, Stationsplein 160.
At the following locations
you can buy tickets at
the desk: Eusebiuskerk (at
both entrances, Marktzijde
and Dudok), Audrey
Hepburnplein and NS info
point, Stationsplein 160.

LOCATIES / LOCATIONS
Eusebiuskerk

Kerkplein 1
Wo / Wed — Zo / Sun, 10:00 — 17:00
De tentoonstelling in
de Eusebiuskerk vindt
plaats op de begane
grond en is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

The exhibition in the
Eusebius church takes
place on the ground
floor and is accessible to
wheelchair users.

Audrey Hepburnplein
Wo / Wed — Zo / Sun, 10:00 — 17:00
Het Audrey Hepburnplein
is een open plein in de
stad. Het is toegankelijk
voor iedereen.

Audrey Hepburn Square
is an open square in the
city, and is accessible to
everyone.

Showroom Arnhem
Langstraat 20
Do / Thu — Zo / Sun, 10:00 — 17:00
Showroom is toegankelijk voor mindervaliden.
De locatie is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer en er zijn voldoende parkeerplaatsen
in de buurt.

Showroom is accessible
for disabled people.
The location is easily
accessible by public
transportation and there
are plenty of parking
spaces nearby.

Locatie / Location:
Eusebiuskerk

Steile Tuin,
Park Sonsbeek

Zijpendaalseweg 30
Wo / Wed — Zo / Sun, 10:00 — 17:00
De Steile tuin in Sonsbeekpark is ongeveer
10 - 15 min. lopen vanaf
Centraal Station Arnhem
en 15 - 20 min. vanaf
het centrum. Er is geen
mogelijkheid om in de
buurt van de Steile Tuin te
parkeren voor lange tijd.

The Steile tuin in
Sonsbeekpark is about a
10 - 15 minute walk from
Arnhem Central Station
and 15 - 20 min. from
Arnhem city center.
There is no possibility to
park near the Steile Tuin
for long periods of time.

Stadhuis Arnhem
Koningstraat 38

Modekwartier
Zie: www.modekwartier.nl

Dudok

Koningstraat 40

Rozet

Kortestraat 16
Wo / Wed — Zo / Sun, 10:00 — 17:00
Alle evenementen in
Rozet vinden plaats op
de begane grond en op
de derde verdieping en
zijn toegankelijk voor
mindervaliden.
De evenementen die
op de derde verdieping
plaatsvinden, zijn
toegankelijk met een lift.

All events that will take
place in Rozet are accessible to everyone. Events
taking place on the third
floor are accessible by
elevator.

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 – 17:00

FASHION

AS
ENCOUNTERS
In de tentoonstelling Fashion as Encounters, gecureerd
door NOT____ENOUGH Collective, wordt de bezoeker
uitgenodigd om de betekenis van mode opnieuw
te definiëren. Heersende opvattingen over gender,
schoonheid en identiteit binnen het industriële
modesysteem worden uitgedaagd om plaats te maken
voor onvertelde verhalen, ongeziene gevoelens en
bestaande kennis die in het verleden zijn uitgewist.
Door de tentoonstelling heen wordt mode geactiveerd
als een eindeloze reeks ontmoetingen in drie thema’s.

Arnhem centraal station ←→ Steile Tuin
Loopafstand / walking distance: ±10 min.
Locaties Arnhem centrum ←→ Steile Tuin
Loopafstand / walking distance: ±15 - 20 min.
Steile Tuin, Park Sonsbeek

Stationsplein 160

Evenement locatie / Event location
Ticketpoint
Arnhem centrum / Arnhem center
6

Kijk op onze website voor meer informatie over de tentoonstelling, het volledige programma en
hoe je mee kunt doen aan één van de 85 activiteiten: www.stateoffashion.org. Doe mee!

In the exhibition Fashion as Encounters, the co-curators
from NOT____ENOUGH Collective invite the audience to
actively redefine the meanings of fashion. Dominant views
on being, making, and valuing are challenged within the
industrial fashion system, making space for untold stories,
unseen feelings and existing knowledges that have been
historically erased. Throughout the exhibition, fashion gets
activated as an endless series of encounters through three
main themes.
Please check our website for more information about the exhibition, the full programme and
how to participate in one of the 85 activities: stateoffashion.org. Join us!
7

1.
Transforming Narratives stelt vragen over de
sociale structuren in onze maatschappij en
de eurocentrische schoonheidsidealen die
vaak de identiteit van de ‘ander’ als exotisch
bestempelen. In dit thema word je uitgedaagd
opnieuw na te denken over onderwerpen als
gender, identiteit en kwetsbaarheid.

Transforming Narratives looks into our social
structures, to question the Eurocentric beauty
ideals that have often exoticized other’s identities. Here, the visitor is invited to challenge the
notions of gender, identity and vulnerability.

Het verhaal van tentoonstellingen is nooit
compleet, er is altijd Missing Content. Op de
groene plekken in de tentoonstelling wordt er
ruimte gemaakt voor de onbekende visies en
onverwachte resultaten. De actieve deelname
van de bezoeker tijdens de onderstaande
workshops zorgt ervoor dat de tentoonstelling
tot leven komt en groeit.

The story of an exhibition will never be complete, there will always be Missing Content.
To make room for unknown views and unexpected outcomes, the green spots will become
alive and grow during the exhibition. We invite
you to actively engage and be part of the exhibition during the following workshops.
5 June, 13:00 — 15:00
In embroidery I find peace
by Fundación Amor Real

5 juni, 13:00 — 15:00
In embroidery I find peace
door Fundación Amor Real

11 June, 11:00 — 16:30
Settlement for care by Woman Cave

11 juni, 11:00 — 16:30
Settlement for Care door Woman Cave

18 June, 11:30 — 16:30
Inti-mates
by Circus Andersom & Denise Bernts

18 juni, 11:30 — 16:30
Inti-mates
door Circus Andersom en Denise Bernts
Cholita Chic (Chili)

Dorian Ulises López
Macías en In The Park
Productions (Mexico)

Najla Said (Egypte, gevestigd
in Duitsland)

2.

24 June, 13:00 — 16:00
Building Futures of Difference
by Yun Lee & James Parnell (BARTALK)

24 juni, 13:00 — 16:00
Building Futures of Difference
door Yun Lee en James Parnell (BARTALK)

25 June, 10:30 — 16:30
JOIN Collective Clothes

25 juni, 10:30 — 16:30
JOIN Collective Clothes

Exercising Compassion maakt het mogelijk om
op een andere manier te voelen, om afstand te
nemen van individuele acties en je te focussen
op collectieve praktijken. Mode wordt zo een
middel en een medium dat ons met elkaar
verbindt door samen te delen en te maken.

Exercising Compassion enables sensing
otherwise by stepping away from individual actions and focusing on the collective
practices. Fashion then becomes a tool and
a medium that connects us with each other
through sharing and making.

2 juli, 11:00 — 15:00
Antidisciplinary Workbook of Care
door Generation.31
Meld je aan voor de workshops via de
agenda op onze website: stateoffashion.org
Op 9 juli organiseren we een speciaal programma rondom Exercising Compassion samen
met Museum Arnhem. Koop een combi-ticket
en ervaar een performance van Molly Vaughan’s Project 42 in Fashion as Encounters,
bezoek de Tenminste Houdbaar Tot expositie in
Museum Arnhem en sluit de middag af met een
Whataboutery. Bezoek onze website voor meer
informatie over dit programma.

Fundación Amor Real
(Colombia)

Molly Jae Vaughan
(Verenigd Koninkrijk,
gevestigd in de VS)

Amy Suo Wu (China / Australië,
gevestigd in Nederland)
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Sign up for the workshops via the agenda
on our website: stateoffashion.org
Moreover, on July 9th we developed a special
program around Exercising Compassion
together with Museum Arnhem. Buy a combi-ticket and experience an activation of Molly
Vaughan’s Project 42 at Fashion as Encounters, visit Museum Arnhem for the exhibition
Consume By and finish the afternoon with a
Whataboutery. Find more information on the
program on our website.

OPEN CALL

3.
Coexisting Knowledges denkt op een nieuwe
manier na over de formele manieren van productie en distributie van kennis. Waar ruimte
is voor diversiteit en pluriforme wereldbeelden
naast elkaar kunnen bestaan. Binnen de mode
bevat kleding informatie die zich niet altijd aan
de oppervlakte bevindt.

2 July, 11:00 — 15:00
Antidisciplinary Workbook of Care
by Generation.31

Coexisting Knowledges rethinks formal ways
of production and distribution of knowledge,
creating space for diversity and enabling plural
worldviews to coexist. Within fashion, clothes
carry pieces of information that are not always
visible on the surface.

Gustavo Caboco and
Lucilene Wapichana (Brazilië)

Fashion as Encounters — Eusebiuskerk

River Claure (Bolivia, gevestigd
in Spanje)

Om de tentoonstelling zo transparant, veel
zijdig en participatief mogelijk te maken, is het
programma tot stand gekomen via de internationale Open Oproep voor Deelnemers en
open dialogen. Meer dan 150 mode beoefenaars uit bijna 50 landen reageerden. Om voor
deze tweede Open Oproep tot een definitieve
selectie van 9 inzenders te komen, riepen we
de hulp in van een internationaal selectiepanel:
in Arnhem gevestigd Fraenck atelier medewerker Muhammed en oprichter Ratna Ho,
Country Coordinator Fashion Revolution
Thailand Kamonnart Ongwandee, kritische
mode maker en denker Mukhtara Ayọ̀ tẹ́ jú
Adékúnbi Yusuf uit het oorspronkelijke Yoruba
(nu Zuidwest Nigeria) en de in Londen gevestigd Nao and Nessa van Wearers Festival.
De geselecteerde makers co-creëerden
nieuwe werken speciaal voor deze tentoonstelling in een periode van vier maanden. Samen
overwonnen ze uitdagingen op het gebied van
samenwerken in een online context, grote
9

To question fashion’s exhibitionist nature
and selective methods, the programme was
created through an international Open Call for
Contributers and open dialogues to ensure a
multi-voiced and participative perspective.
More than 150 fashion practitioners from
almost 50 countries responded. To come to a
final selection of 9 co-creators, we counted on
the support and dedication of an international
selection panel formed by: Arnhem Based,
Fraenck atelier employee Muhammed and
founder Ratna Ho; Country Coordinator Fashion
Revolution Thailand Kamonnart Ongwandee;
Critical fashion practitioner Mukhtara Ayọ̀ tẹ́ jú
Adékúnbi Yusuf from indigenous Yoruba (now
Southwestern Nigeria); and London based Nao
and Nessa, from Wearers Festival.
The selected co-creators were commissioned to work together on a piece specifically
created for the exhibition in a 4-month period.
Together they overcame the difficulties of collaborating within an online context, battling time

Fashion as Encounters — Eusebiuskerk

tijdsverschillen en taalbarrières. Desondanks
vonden de co-creators een gemeenschappelijke basis en ontwikkelden ze drie bijzondere
werken. Naast het nieuwe werk is er in de tentoonstelling ook een persoonlijk werk te zien.

zones and language barriers. Despite many
challenges, the co-creators found common
ground and developed three amazing works.
Next to the co-created work the exhibition also
shows personal work of the co-creators.

TRANSFORMING NARRATIVES

Met de installatie bodies that make, bodies
that consume (2022) hopen Santiago Útima
(Colombia) en Siviwe James (Zuid-Afrika) Widi
Asari en Riyadhus Shalihin (Indonesië) de kloof
te overbruggen tussen ‘de handen die maken’
en de ‘lichamen die consumeren’ met de wens
om de verschillende emotionele en fysieke
situaties die arbeiders moeten doorstaan, aan
te pakken.

With the installation bodies that make, bodies
that consume (2022), Santiago Útima (Colombia), Siviwe James (South Africa), Widi Asari
and Riyadhus Shalihin (Indonesia) hope to
bridge the gap between ‘the hands that make’
and the ‘bodies that consume’ by addressing
the various emotional and physical situations
textile and clothing manufacture workers from
the global south endure.

COEXISTING KNOWLEDGES

Eunice Pais (Portugal), Anabel Poh (Singapore,
gevestigd in Nederland) en Tra My Nguyen
(Vietnam, gevestigd in Duitsland) begonnen
het proces vanuit een gemeenschappelijke
basis: hun diaspora perspectief. In de installatie Amidst the threads, our names become.
(2022) geven ze vrouwen eigenaarschap terug
over hun eigen verhaal, identiteit en herinneringen door middel van verbeeldingskracht.
Prints door creative playground, een samenwerking
tussen Canon Benelux en Peter van Ede

Co-creators Eunice Pais (Portugal), Anabel Poh
(Singapore, based in The Netherlands) and
Tra My Nguyen (Vietnam, based in Germany)
began from a common ground: their diaspora
perspective. In the work Amidst the threads,
our names become. (2022), they focus on
reclaiming women’s narratives, identities and
memories through speculative narratives.
Prints by creative playground, a collaboration project
by Canon Benelux and Peter van Ede

EXERCISING COMPASSION

Voor hun installatie Does it have an end? (2022)
wijken Wei Chi Su (Taiwan, gevestigd in Nederland), Ateliê Vivo (Brazillië) en Danayi Madondo
(Zimbabwe) af van de traditionele modenormen
door tijdens het maakprocess de nadruk te
leggen op omgeving, gemeenschap en relaties
in plaats van op het eindproduct.
Geluid door Charles Tixier

For their installation Does it have an end?
(2022), Wei Chi Su (Taiwan, based in The
Netherlands), Ateliê Vivo (Brazil) and Danayi
Madondo (Zimbabwe) move away from traditional fashion norms, by putting emphasis on
the environment, community and relationships
during the making experience instead of on
the finished product.
Sound by Charles Tixier
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Cholita Chic
Najla Said
Dorian Ulises López Macías &
In The Park Productions

CO-CREATORS
4 Anabel Poh
5 Eunice Pais
6 Tra My Nguyen
NEW COMMISSIONED WORK
7 Anabel Poh, Eunice Pais &
Tra My Nguyen

Fundación Amor Real
Molly Vaughan

CO-CREATORS
10 Santiago Útima
11 Siviwe James
12 Widi Asari & Riyadhus Shalihin
NEW COMMISSIONED WORK
13 Santiago Útima, Siviwe James,
Widi Asari and Riyadhus Shalihin
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Amy Suo Wu
Gustavo Caboco & Lucilene
Wapichana
River Claure

CO-CREATORS
17 Wei-Chi Su
18 Danayi Madondo
19 Ateliê Vivo
NEW COMMISSIONED WORK
20 Wei-Chi Su, Danayi Madondo &
Ateliê Vivo
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Fashion as Encounters — Eusebiuskerk

Woman Cave
JOIN Collective Clothes
Yun Lee & James Parnell (BARTALK)
Generation.31
Inti-mates

13

FUNDACIÓN AMOR REAL

MISSING CONTENT

SINDSO KHUMALO

Locatie / Location:
Audrey Hepburnplein

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00
Tours: Do, Za / Thu, Sat

WALKABOUTERY &
WHATABOUTERY

DURAN LANTINK

Het Whataboutery-programma is een reeks intieme
gesprekken, discussies en gelegenheden tot interactie
met de kunstenaars die deelnemen aan State of Fashion
2022 | Ways of Caring.

Kijk op onze website voor meer informatie over de tentoonstelling, het volledige programma en
hoe je mee kunt doen aan één van de 85 activiteiten: www.stateoffashion.org. Doe mee!
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TOTON JANUAR

The Whataboutery programme is a series of talks,
discussions, intimate conversations and opportunities
to interact with the artists taking part in State of Fashion
2022 | Ways of Caring.

Please check our website for more information about the exhibition, the full programme and
how to participate in one of the 85 activities: stateoffashion.org. Join us!
1515

Hoe kunnen we mode inclusiever maken? Hoe kunnen we
herstel toegankelijker maken
voor iedereen? Hoe zit het
met de impact van de industrie op onze fragiele ecosystemen, of op de overwerkte,
onderbetaalde kledingarbeiders die we uit het oog en uit
het hart zijn verloren? Hoe
kunnen we meer verbinding
maken tussen het aanpassen
van onze gewoontes en het
herstellen van onze kleren?
Hoe kunnen we de industrie
opnieuw ontwerpen, en onze
winkelstraten? Hoe zit het met
het creëren van ruimtes voor
samenwerking en co-creatie?
Hoe zit het met gender, ras,
de eeuwen van kolonialisme
die onnoemelijke schade hebben aangericht en nog steeds
aanrichten op oorspronkelijke
gemeenschappen en hun
land? Hoe kan je meedoen met
het gesprek? Wees nieuws
gierig. Ontdek. Doe mee.

What about making fashion
more inclusive? What about
making repairs accessible to all? What about the
impact of the industry on
our fragile ecosystems, or
on the overworked, underpaid garment workers who
are out of sight and out of
mind? What about making
more connections, mending
our ways and our clothes?
What about redesigning
the industry along with our
shopping streets? What
about creating space for
collaboration and co-creation? What about gender,
race, the centuries of colonialism that have inflicted
untold destruction and
continue to wreak havoc on
indigenous communities
and their land? What about
joining the conversation?
Be curious. Find out.
Do something.

De Whataboutery vindt plaats op het Audrey
Hepburnplein. Op dit plein vind je de Listening
Bench, hèt centrale punt voor designers, kunstenaars, activisten, curatoren en makers om
over hun werk te praten en open te staan voor
gesprek en discussie.
We organiseren wekelijks Walkabouterytours om de ecologische, sociale en emotionele
impact van onze kleding te onderzoeken. Deze
tours vertrekken op donderdag en zaterdag
vanaf de Listening Bench op het Audrey Hepburn Plein. (Data kunnen verschillen, ga naar
onze website voor meer informatie).
Voor State of Fashion 2022 | Ways of
Caring is dit plein een open ruimte voor jou en
de lokale gemeenschap om te praten over onze
eigen relatie met kleding. Bijvoorbeeld over hoe
we onze manier van winkelen kunnen veranderen door na te denken over de kleding die al in
de kast hangt. Maar ook hoe we kunnen zorgen
dat deze kleding langer mee kan gaan door te
ontdekken hoe we voor kleren kunnen zorgen

The Whataboutery is located at the Audrey
Hepburn Square. The Listening Bench is
the focal point for designers, artists, activists,
curators and contributors to talk about
their work and to be open to conversation
and discussion.
There will be weekly Walkaboutery
tours designed to help explore the environmental, social and emotional impact of our
clothes, departing from the Listening Bench
at Audrey Hepburn Plein on Thursdays and
Saturdays. (Dates can differ, check our website for exact times.)
For State of Fashion 2022 | Ways of
Caring, this is an open space for visitors and
the local community to talk about their own
relationships with their clothes, and how they
might change the way they shop, think about
the clothes they already own, how to make
them last longer, discover ways to care for
their clothes, tips to repair them, different
ways to rent, swap, and share what is already

16

Walkaboutery & Whataboutery — Audrey Hepburnplein

of tips om ze te repareren. Maar ook verschillende manieren om kleren te huren, te ruilen
en te delen. We hopen elkaar zo te helpen en te
inspireren om onze omgang met de kleding die
we dragen te veranderen.
We nodigen je daarom uit om deel te
nemen, naar de gesprekken te luisteren en je
mening te delen. Ook bieden we de mogelijkheid om je eigen podcast te maken, geïnspireerd door wat je ontdekt op de Biënnale en de
mensen die je ontmoet.

in our wardrobes. This is where we hope to
spark and nurture new ways of behaving and
interacting with the clothes we wear.
We invite you to take part, listen to the
talks, share your views. We are providing a
facility to make your own podcast, taking
inspiration from what you discover at the
Biennale and the people you meet.

TOUR 1
Who Made My Clothes?
Who Made My Clothes? gaat in op de mensen
en processen die betrokken zijn bij het maken
van onze kleding. Hierbij staan we stil bij de
kledingarbeiders die onze kleding maken, de
omstandigheden waarin ze werken, hoe ze
worden gewaardeerd en hoe we een industrie
kunnen eisen die veilig en eerlijk is. Met kleine
acties kunnen we laten zien dat we om hen
geven. Deze Walkaboutery zal laten zien hoe
gelokaliseerde toeleveringsketens een verschil kunnen maken en lokale gemeenschappen kunnen verbeteren.

Who Made My Clothes? will explore the people
and processes involved in making our clothes,
taking some time to consider the garment
workers who make our clothes, the conditions
they work in, how they are valued and how we
can demand an industry that is safe and fair.
Through small actions, we can show we care.
This Walkaboutery will show how localised
supply chains can make a difference and build
local communities.

TOUR 2
What’s in My Clothes?
What’s in My Clothes? neemt je mee op een
reis om meer te weten te komen over de
materialen en chemicaliën in onze kleren.
Een reis langs de synthetische materialen die
micro-plastics afgeven als we ze wassen, de
keuzes die de industrie kan maken om de vervuiling te verminderen, en hoe wij als burgers
kunnen helpen om de merken en beleidsmakers ter verantwoording te roepen.

What’s in My Clothes? will take you on a
journey to discover more about the materials
and chemicals in our clothes, the synthetic
materials that shed microplastics as we wash
them, the choices industry can make to reduce
pollution, and how we as citizens can help to
hold the brands and policy makers to account.

TOUR 3
Loved Clothes Last
Loved Clothes Last is ontworpen om de vele
manieren te laten zien waarop we de levensduur van onze kleding kunnen verlengen en
uiteindelijk ons eigen consumptiepatroon en
gedrag kunnen afremmen. We kunnen allemaal veranderingen aanbrengen in de manier
waarop we kleding kopen, hoe we ze onderhouden, repareren en verzorgen. Dit zodat elk
kledingstuk wordt gekoesterd en uiteindelijk
de industrie ter verantwoording wordt geroepen om een einde te maken aan de niet-duurzame en exponentiële groei die winst boven de
kostbare hulpbronnen van de planeet stelt.
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Loved Clothes Last is designed to show the
multitude of ways we can extend the life of our
clothes, and ultimately slow down our own
consumption patterns and behaviour. We can
each make changes to the way we buy clothes,
how we look after them, repair them and care
for them so that every item of clothing is cherished and ultimately, we hold the brands and
retailers to account so stop the unsustainable
and exponential growth that puts profit above
the planet’s precious resources.

Walkaboutery & Whataboutery — Audrey Hepburnplein

Locatie / Location:
Showroom Arnhem

Do / Thur — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

FASHION
OPEN STUDIO:
DESIGNERS IN
RESIDENCE
Voor State of Fashion 2022 | Ways Of Caring presenteert
Fashion Open Studio: Designers in Residence. Vier
designers creëren individuele locatie-specifieke projecten
die de Arnhemse gemeenschap zowel viert als uitnodigt
om mee te doen. Alle designers delen hun creativiteit,
nemen hun atelier mee en delen hun ervaring als maker.

Duran Lantink uit Nederland,
Tom Van der Borght uit België,
Toton Januar uit Indonesië
en Sindiso Khumalo uit ZuidAfrika laten zien hoe design
en creativiteit enerzijds een
bron van vreugde en schoonheid kan zijn en anderzijds
een oplossing kan bieden aan
de uitdagingen die er liggen
op sociaal-maatschappelijk
gebied en milieu. We moedigen individuele en collectieve
daden van reparatie en herstel
aan, van het herstellen van
onze kleren tot het repareren
van onze disfunctionele
systemen. Dit klinkt misschien
ingewikkeld, maar we weten
dat het kan. Door ruimte te
creëren voor uitwisseling
tussen internationale en lokale
oplossingen voor universele
problemen, hopen we nieuwe
vaardigheden, nieuwe technieken en nieuwe waarden
te kunnen delen.

Kijk op onze website voor meer informatie over de tentoonstelling, het volledige programma en
hoe je mee kunt doen aan één van de 85 activiteiten: www.stateoffashion.org. Doe mee!

Duran Lantink from the
Netherlands, Tom Van der
Borght from Belgium, Toton
Januar from Indonesia, and
Sindiso Khumalo from South
Africa, will demonstrate how
design and creativity can be
a source of joy and beauty
and offer social and environmental solutions at the same
time. We encourage individual and collective acts of
repairs and reparations, from
mending our clothes to fixing
our dysfunctional systems.
This may sound difficult, but
we know it is doable. By creating a space for exchange
between international and
local solutions to universal
problems, we hope to share
new skills, new techniques
and new values.

DURAN LANTINK

For State of Fashion 2022 | Ways Of Caring, Fashion Open
Studio presents the work of four designers in residence,
who will create individual site specific projects to celebrate
and integrate within the Arnhem community.
Each designer will share their creativity, bring a piece
of their own studio, and elements from their experiences
as fashion practitioners.

Please check our website for more information about the exhibition, the full programme and
how to participate in one of the 85 activities: stateoffashion.org. Join us!
1818

Duran Lantink is een Nederlandse ontwerper
gevestigd in Amsterdam. Met zijn innovatieve benadering van upcycling gebruikt de
zero-waste-filosofie van Lantink tweedehands,
19

Duran Lantink is a Dutch designer based in
Amsterdam. With his innovative approach to
upcycling, Lantink’s zero-waste philosophy
uses pre-loved garments and deadstock fab-

Fashion Open Studio — Showroom Arnhem

gebruikte kledingstukken en niet-verkochte
stoffen om mode te creëren die zowel een visie
uitdraagt als ethisch verantwoord is.
Nadat hij internationale aandacht kreeg
voor de iconische “vagina”-broek die hij creëerde voor de PYNK-muziekvideo van Janelle
Monáe in 2018, heeft Lantink kledingstukken
ontworpen voor onder andere Billie Eilish en
Solange. Zijn samenwerking met gemarginaliseerde gemeenschappen - van transgender sekswerkers in Kaapstad tot daklozen in
Amsterdam - zet deze creativiteit om in krachtige verhalen over zelfexpressie en de kracht
van fantasie die mode kan hebben.
Duran Lantink presenteert The Age of
Consent: een twee daagse workshop die vele
generaties met elkaar in verbinding brengt,
van jongeren tot de ‘Original Gangsters’.
De interventie vindt plaats in een
verzorgingstehuis voor 80-plussers waar
studenten en lokale makers worden uitgenodigd om samen met de buurtbewoners aan
de slag te gaan met het reconstrueren van
tweedehands kledingstukken.
Het is een unieke kans om samen kleding te (ver)maken en de kennis te delen die
vaak verloren gaat door generatieverschillen.
De dag wordt afgesloten met een salsa
dansfeest overdag waar je wordt uitgenodigd
om je te verkleden en samen te dansen, eten,
drinken en creativiteit - en het leven - te vieren.

rics to create fashionthat is as agenda-setting
as it is ethical.
After receiving international attention
for the iconic “vagina” trousers he created for
Janelle Monáe’s PYNK music video in 2018,
Lantink has gone on to design pieces for Billie
Eilish and Solange. His collaborations with
marginalised communities – from transgender
sex workers in Cape Town to homeless people
in Amsterdam – put this creativity into powerful
narratives of self-expression and the power of
fantasy that fashion can hold.
Duran Lantink proposes The Age of Consent, a two- day workshop bringing together
many generations, from the young to the ‘Original Gangsters.’ The intervention takes place
in a care home for old people, inviting students
and local makers to reconstruct second-hand
garments together with the local residents.
This is a unique opportunity to enjoy making
outfits together and share knowledge which
can often become lost in generational divides.
The day will culminate in a salsa dancing
daytime party where the participants will be
invited to dress up and dance, eat, drink and
celebrate creativity – and life – together.

kenen en hoe kan het inspelen op de behoeften van vluchtelingen wanneer hun leven
en bestaansmiddelen in gevaar zijn. Tijdens
haar residentie ontwerpt Khumalo een reeks
vesten waarmee vluchtelingen van het ene
land naar het andere kunnen reizen zonder
dat ze hun persoonlijke bezittingen hoeven
te verliezen. Een vest waarmee degenen die
kinderen bij zich hebben voor hun kinderen
kunnen zorgen tijdens hun vlucht. De objecten hebben zowel een functioneel als politiek
doel, het creëert aandacht voor de vluchtelingen en hun benarde situatie: een uniek object
van schoonheid, in een tijd van oorlog en pijn.

of her biggest interests has been how design
can help serve a need in a community and be
a form of social activism. Work that is both
functional, political and emotive. And so with
the residency she plans to design a series of
vests that would be able to help refugees move
between different countries without the worry
of the loss of their personal belongings, and for
those carrying children to have some way of
managing their children in transit. She hopes
to make the piece both functional and political,
so that it brings awareness to the refugees
and their plight. But in saying that, to make the
piece beautiful, that it brings a slither of beauty
in a time of war and pain.

TOTON JANUAR

SINDISO KHUMALO

Sindiso Khumalo is een duurzame textieldesigner gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika.
In 2014 richtte Sindiso Khumalo haar gelijknamige label op met een focus op het creëren
van modern duurzaam textiel met een sterke
nadruk op het vertellen van verhalen uit Afrika.
Haar ontwerpen draaien om empowerment
van vrouwen. Ze werkt nauw samen met
NGO’s en kleine werkplaatsen om uniek handgeweven en geborduurd textiel te produceren,
allemaal handgemaakt in Burkina Faso en
Zuid-Afrika.
In het huidige mondiale klimaat, heeft
Sindiso Khumalo veel nagedacht over oorlog
en vluchtelingen. Wat betekent het om naar
een ander land te moeten vluchten met alleen
de kleren die je draagt? Wat kan kleding bete20

Sindiso Khumalo is a sustainable fashion textile
designer based in Cape Town, South Africa.
She founded her label in 2014 with a passion to
create a sustainable brand which has a strong
focus on African storytelling and women’s
empowerment. She works closely with NGOs
and small workshops to produce unique
handwoven and hand-embroidered textiles, all
handcrafted in Burkina Faso and South Africa.
Within the current global climate,
Sindiso has been thinking about war and
refugees and what it would mean to move
to another country with just the clothes on
your back. What it means and how clothing
can respond to the needs of a refugee when
their life and livelihood is under attack. With
her previous education in architecture, one
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Toton Januar is geboren in Makassar, Indonesië
en opgevoed door zijn alleenstaande moeder.
Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij een fascinatie voor het ambachtelijke aspect van design.
Samen met Haryo Balitar richtte Januar in 2012
TOTON op.
Januar en Balitar hebben zich altijd
ingezet om zoveel mogelijk samen te werken
met de lokale ambachtslieden en fabrieken in
Indonesië. De relatie tussen TOTON en deze
ambachtslieden is direct van invloed op hun
levensonderhoud. TOTON gelooft dat het
natuurlijke handwerkproces, waarbij voornamelijk organische materialen worden gebruikt,
behouden moet blijven om de milieuschade
te beperken die wordt veroorzaakt door grote
fabrieken en onverantwoord gebruik en
verspilling van chemicaliën. TOTON’s hoop is
om het erfgoed en de cultuur van Indonesië
te promoten om gewoonten en ambachten te
behouden voor de volgende generatie, zodat
zij deze kunnen erven en ontwikkelen.
21

Born in Makassar, Indonesia and raised by
his seamstress single mother, Toton Januar
developed a fascination with the artisanal
aspect of design at a young age. TOTON was
founded in 2012 together with Haryo Balitar.
Januar and Balitar have always committed
to work as much as possible with Indonesia’s
local artisans and factories. The relationship
between TOTON and these artisans directly
affects their livelihoods. TOTON believes that
the natural craftsmanship process which
mostly uses organic materials has to be preserved to lessen the environmental damage
caused by big factories and irresponsible use
and waste of chemicals.
Their hope is to promote Indonesia’s
heritage and culture to preserve customs
and crafts for the next generation to inherit
and evolve.
As I Stand in this Garbage Garden is an
invitation to contemplate the concept of ‘New’
in fashion. To reconsider our sensory needs to

Fashion Open Studio — Showroom Arnhem

As I Stand in this Garbage Garden is een
uitnodiging om na te denken over het concept
‘nieuw’ in de mode. TOTON nodigt je uit om je
zintuiglijke behoeften te heroverwegen en om
zo iets nieuws te ervaren. Het hoofddoel is
om ons gedrag te onderzoeken: de beweegredenen achter het doen van aankopen van
nieuwe kledingstukken.

experience something new. The main objective is to examine our behaviour: the reasoning
behind making a purchase and acquiring new
clothing items.

Locatie / Location: Rozet
(3e verdieping / 3rd floor)
& Showroom Arnhem

STUDIO T.VDB

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

WALK-IN

WARDROBES
We weten dat er een grootschalige systeemverandering
nodig is om de mode-industrie te veranderen. Dit hele
industriële systeem veranderen dat diep geworteld
is in de uitbuiting van mensen en de planeet is een
beangstigende taak. Als we onze garderobes zien als
een startpunt bij dat uitzonderlijk complexe systeem,
kunnen we een begin maken.
Studio T.VDB is de creatieve studio opgericht door de Belgische trans-disciplinaire
kunstenaar en modeontwerper Tom Van der
Borght. Het werk van Tom Van der Borght
staat internationaal bekend om zijn non-conformistische aanpak. Van der Borght daagt uit
en doorbreekt regels en conventies, waardoor
de grenzen tussen mode, performance en
kunst vervagen. De focus van de studio op
duurzaamheid wordt gekenmerkt door een
ambachtelijke aanpak en de ontwikkeling van
duurzame innovaties.
Voor zijn residentie bij Fashion Open
Studio richt Van der Borght zich op het idee
van zelfzorg, zelfliefde, zelfacceptatie en de
collectiviteit hierin.
Voor State of Fashion 2022 | Ways of
Caring ontwikkelt Van der Borght een processie-optocht in samenwerking met de lokale
gemeenschap, tijdens drie open workshopdagen. Studenten en lokale makers werken vanuit
geüpcyclede materialen toe naar een collectieve processie-optocht. Het proces van collectieve creatie middels krachtige symbolen en
instrumenten van zelfliefde (totems / vlaggen
/ maskers) zal actief bijdragen aan het creëren
van een samenleving die aan zelfzorg doet.

Studio T.VDB is the creative studio, founded by
the Belgian transdisciplinary artist and fashion
designer Tom Van der Borght. His work is
internationally renowned for his non-conformist approach, which challenges and breaks
through rules and conventions, blurring the
boundaries between fashion, performance
and art. The studio’s focus on sustainability
is characterised by an artisanal approach and
the development of sustainable innovations.
For the residency at Fashion Open
Studio Van der Borght will focus on the idea of
self-care, self-love, self-acceptance and the
collectivity in this.
Van der Borght will develop a procession
in collaboration with the local community.
During three open workshop days, participants will work on this collective procession,
made out of upcycled materials. Through the
process of collective creation and the making
of powerful signs and tools of self-love (totems
/ flags / masks) we will actively contribute in
creating a self caring society.

Kijk op onze website voor meer informatie over de tentoonstelling, het volledige programma en
hoe je mee kunt doen aan één van de 85 activiteiten: www.stateoffashion.org. Doe mee!

We know that to transform the fashion industry we need a
wide-scale systems change. To change an entire industrial
system with deep roots in exploitation of people and the
planet is a daunting task. If we start to see our wardrobes
as the entry point to that bewilderingly complex system,
we can make a start.

Please check our website for more information about the exhibition, the full programme and
how to participate in one of the 85 activities: stateoffashion.org. Join us!
22
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Share your wardrobe!
In de Walk-In Wardrobes moedigen we individuele en collectieve daden van reparatie en
herstel aan. Van het herstellen van onze kleren
tot het repareren van onze disfunctionele
systemen. Ruilen, delen, lenen en uitlenen
verwoorden ons verzet tegen overconsumptie. Verstellen, upcycling, nieuw gebruik en
hergebruik worden een daad van verzet tegen
een systeem dat ontworpen is voor veroudering en afval. Kleding in omloop houden is een
grensverleggende en vreugdevolle daad.
Zoals de ambassadrice van eerlijke mode
Marina Spadafora wijselijk zegt: “de revolutie
begint in je kledingkast!”.
Door middel van deze Walk-in Wardrobes willen we onderzoek doen naar systemen
van burger bezit door gebruik te maken van
bestaande ruil-, inruil- en kledingbibliotheek
systemen om verschillende methoden van
niet-monetaire uitwisseling van kleding te testen. We beginnen met de vraag: wat als we kleding niet zien als iets dat we kopen en bezitten,
maar als iets waar we voor willen zorgen tot de
volgende zorgdrager? Deze garderobes vieren
kleding als mijlpalen van geleefde levens en
plaatsen ze in de overgang van de ene drager
naar de andere, elk voortbordurend op hun
doorlopende verhaal.
We nodigen niet alleen uit tot een uitwisseling van kleding, maar ook tot kennisdeling:
van vaardigheden, reparatie en verstellen tot
wassen, onderhouden en aanpassen, om een
alternatieve mode-economie op te bouwen
waarin kleding zo lang mogelijk in omloop blijft.
Aan het eind van de biënnale zullen al deze bijdragen worden gebruikt voor een voorstel voor
een permanente kledingbibliotheek voor de stad.

In the Walk-in Wardrobes we encourage individual and collective acts of repairs and reparations, from mending our clothes to fixing our
dysfunctional systems. Swapping, sharing,
borrowing and loaning voice our dissent
against overconsumption. Mending, upcycling,
repurposing and reusing become an act of
resistance in the face of a system designed for
obsolescence and disposal. To keep clothes in
circulation is a radical and joyful act. As the fair
fashion ambassador Marina Spadafora wisely
says, “the revolution starts in your wardrobe!”.
Through these Walk-in Wardrobes
we aim to research systems of civic ownership using existing swap, exchange and
clothing library methodologies to test different methods of non-monetary exchange of
clothing. We start with the question: What if
we see clothing not as something that we buy
and own, but as something we look after until
the next wearer? These wardrobes celebrate
clothing as markers of lives lived and place
them in transition from one wearer to another,
each elaborating on their ongoing story.
We invite not only an exchange of clothes
but an exchange of skills from repair and
mending to laundering, care and alteration in
order to build an alternative fashion economy
where clothing stays in circulation for as long
as possible. By the end of the biennale all these
contributions will inform a proposal for a permanent clothing library for the city.

methoden die haar gemeenschap en familie
toepast om kleding zo lang mogelijk in gebruik
te houden.
De kledingstukken worden met de hand
gemaakt, waarbij niet-verkochte voorraad uit
de textielindustrie en kledingdonaties worden
hergebruikt. Elke donatie, of het nu een shirt,
spijkerbroek, beddengoed of tafelkleed is,
heeft een verhaal van de eigenaar. Dit verhaal
reist met het kledingstuk mee als het wordt
gedeconstrueerd en geupcycled tot een nieuw
kledingstuk, waarbij de betekenis en geschiedenis ervan behouden blijft als het overgaat
naar de volgende eigenaar.
Voor Walk-in Wardrobes tijdens State of
Fashion 2022 | Ways of Caring brengt Garcia
Bello deze methodes van delen, hergebruik,
repareren, vernieuwen en recyclen van
bestaande materialen en producten naar jullie
kasten. Ze geeft waarde aan hetgeen dat al
bestaat maar niet in gebruik is en legt verhalen
vast over thuis, gemeenschap en onderdak.

community and family to keep clothes in use
for as long as possible.
The garments are handmade, reusing
dead stock from the textile industry and
clothing donations. Each donation, whether
a shirt, jeans, bed linen or tablecloth comes
with the story of their owner. This story travels with the garment as it is deconstructed
and upcycled into a new piece, keeping its
meaning and history with it as it passes to
the next owner.
For Walk-in Wardrobes Garcia Bello
brings these methods of sharing, reusing,
repairing, renewing and recycling existing
materials and products to your cupboards and
closets. Giving value to what already exists
and is not in use and capturing stories that
speak of home, community and shelter.

SOUP ARCHIVE
Find something to treasure in your trash

GARCIA_BELLO
Remake and renew your clothes

GARCIA_BELLO is een modemerk dat systemen van reconstructie en upcycling verkent.
Oprichter Juliana Garcia Bello is afkomstig
uit Tierra del Fuego in Argentinië, en nu
gevestigd in Arnhem. Ze bouwt voort op
haar Patagonische geest en de vindingrijke
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GARCIA_BELLO is a fashion brand exploring
systems of reconstruction and upcycling.
Originally from Tierra del Fuego in Argentina,
and now based- in-Arnhem founder Juliana
Garcia Bello draws on her Patagonian spirit
and the resourceful methods she saw in her

Walk-in Wardrobes — Rozet & Showroom Arnhem

Soup Archive is een trio van designers gevestigd in Londen, Berlijn en Shenzhen. Hun
kleding weerspiegelt hun humor, het zoeken
naar het vreemde, het bizarre en het ironische
door de kleding en voorwerpen waarmee ze
werken te beschouwen als gevonden voorwerpen. Ze werken met kledingresten, hergebruiken textiel en diverse gebruiksvoorwerpen
die ze speels transformeren naar nieuwe
ongebruikelijke kledingstukken.
Voor Walk-in Wardrobes nodigt Soup
Archive je uit om op trash- to-treasure speurtocht te gaan. Waarbij je voorwerpen uit je huis
en de straten van Arnhem verzamelt en ze
gebruikt om gilets en t-shirts te transformeren. In experimentele sessies laten ze je snelle
en spontane methodes zien om gilets
en t-shirts met elkaar te vermengen. Deze
skills kun je erna weer gebruiken om te spelen
en te improviseren met je eigen garderobe.
In deze Walk-In Wardrobe zien Soup
Girls upcycling voor zich als een inloopservice
die een plek zou kunnen krijgen in onze plaatselijke winkelstraat, naast het knippen van je
haar of het laten doen van je nagels.
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Soup Archive is a trio of designers based in
London, Berlin and Shenzhen. They work with
garment leftovers, off-cuts and repurposed
objects encountering them spontaneity and
playfulness to make intricately distorted and
unusual pieces.
Soup Archive invites you on a trash
treasure hunt, taking objects from your home
and the streets of Arnhem and using them to
transform ubiquitous vests and t-shirts. In
experimental consultations they will show you
rapid and spontaneous methods to mash-up
your vests and t-shirts which you can use to
play and improvise in your own wardrobe.
Through this workshop the Soup Girls imagine
upcycling as a walk-in service that could take a
place in our local high street alongside getting
a haircut or getting your nails done.

Walk-in Wardrobes — Rozet & Showroom Arnhem

DANAYI MADONDO

CEDRIC MIZERO
Reimagine your clothes
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CEDRIC MIZERO

Cedric Mizero is a multidisciplinary artist
working across the fields of film, visual art,
performance and fashion. He was born and
raised in Gishoma, a small village in the Western Province of Rwanda. His ongoing project
Fashion for All puts the people of Gishoma at
the heart of his fashion collections. He invites
people to reflect about the value of each individual and their right to access and enjoy the
transformational power of fashion regardless
of their age, size, social or economic status.
For his intervention, Mizero invites the
community to come together to relook at the
contents of their wardrobes and to find beauty
and wonder in their everyday clothes. By
looking through different eyes and working
through many hands, Mizero encourages us
to revalue our clothes, how we wear them and
the emotions and memories they hold.
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ANABEL POH ZHI RU

Cedric Mizero is een multidisciplinaire
kunstenaar die werkt op het gebied van film,
beeldende kunst, performance en mode.
Hij is geboren en getogen in een klein dorp
genaamd Gishoma in de westelijke provincie
van Rwanda. Zijn doorlopende project Fashion
for All stelt de inwoners van Gishoma centraal in zijn modecollecties. Het project nodigt
mensen uit na te denken over de waarde van
elk individu en hun recht om toegang te krijgen
tot, en te genieten van, de transformerende
kracht van mode, ongeacht hun leeftijd, maat,
sociale of economische status.
Voor deze interventie nodigt Mizero jou
uit om samen te komen en opnieuw te kijken
naar de inhoud van je garderobe en om schoonheid en verwondering te vinden in je dagelijkse
kleding. Door met andere ogen te kijken en met
vele handen te werken moedigt Mizero ons aan
om onze kleding, hoe we ze dragen en de emoties en herinneringen die ze bevatten, opnieuw
te waarderen.

FUNDACIÓN AMOR REAL

CEDRIC MIZERO

Locatie / Location: Rozet
(begane grond / ground floor)

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

PROMENADE
ON
SLOW
STREET
Overal ter wereld moet de winkelstraat dringend opnieuw
worden ontworpen. Het is belangrijk dat we kijken naar
hoe we winkelen, repareren, naaien, ruilen, samenwerken,
creëren en DIY-en. Vanuit daar moeten we een totaal
nieuwe manier ontwikkelen hoe we kleding en accessoires
ervaren, hoe we onszelf uitdrukken met wat we dragen,
maar ook hoe en waar we toegang hebben tot mode.
Decennia van massaconsumptie en goedkope
producten hebben een nadelig effect gehad op onze
winkelcentra, die op hun beurt steeds verder leeglopen
of worden overgenomen door grote merken. Dit heeft als
resultaat een esthetische overmacht van eenvormigheid.
Kijk op onze website voor meer informatie over de tentoonstelling, het volledige programma en
hoe je mee kunt doen aan één van de 85 activiteiten: www.stateoffashion.org. Doe mee!

Around the world, the high street is in urgent need of
redesign. From how we shop, repair, sew, swap, collaborate,
create and customise, we need to build an entirely new
experience around clothes and accessories. We need to
rethink ways to express ourselves through what we wear,
and how and where we access fashion.
Decades of mass consumption and cheap goods have
had a detrimental effect on our shopping centres, which are
in turn becoming increasingly abandoned or monopolised by
big brands – an aesthetic hegemony of sameness.
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GARCIA_BELLO

Please check our website for more information about the exhibition, the full programme and
how to participate in one of the 85 activities: stateoffashion.org. Join us!
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Daarom is het nodig om samen nieuwe systemen
uit te vinden die langzame (slow), creatieve en
op maat gemaakte consumptie aanmoedigen.
Waarbij vakmanschap en diensten die leiden tot
een vermindering van onze C02-voetafdruk worden gewaardeerd. Wat zijn die slow-systemen
en hoe werken ze? Hoe ziet de "slow street" van
de toekomst er voor jou eruit? Wat ontbreekt er
nog? Met andere woorden, hoe kunnen we onze
winkelstraat actief herontwerpen?
Deze interventie is een wandeling naar
onze nabije toekomst, waar de nieuwe winkelstraat draait om relaties en sociale interactie.
Speciaal voor deze interventie is er een nieuw
levend sculptuur gecreëerd, een installatie
waarin wij onze toekomstige winkelstraat kunnen visualiseren.
Deze installatie legt de 'slow street'-initiatieven in Arnhem vast, in kaart gebracht door
Bureau Ruimtekoers. Ga actief aan de slag
om jouw ideeën en inspiratie achter te laten.
Je kan ook meedoen in de straat! De mobiele
werkplaats moedigt zo deelnemers aan de slow
street zelf vorm te geven.

We need to invent new systems that encourage slower, more creative and individualised consumption. We must value skills and
services to reduce our carbon footprint and
increase our appreciation. What does your
slow street look like? What’s missing out
there? How can we take action to redesign our
high-street?
This intervention is a walk into a near
future scenario, where the high street is about
relationships and social interaction rather than
simply commerce and product. We have commissioned a central ‘living sculpture’, an installation in which, as visitors, you can visualise and
imagine your future high street.
This installation will capture the existing
‘slow street’ initiatives in the city of Arnhem,
mapped by Bureau Ruimtekoers. Visitors can
interact with the living sculpture and leave their
ideas and inspirations throughout the biennale.
The promenades of the modular section into the
street will encourage further interaction.

CLARA CHU

Clara Chu is een multidisciplinaire kunstenaar
en designer gevestigd in Londen. Ze creëert
werk dat alledaagse voorwerpen uit onze huiselijke wereld een nieuwe invulling geeft. Ze
mengt hierbij massaproductie met artisanaal
werk. Chu’s visionaire en uitzinnig kleurrijke
accessoires dagen uit wat we op ons lichaam
dragen. Deze accessoires bestaan niet alleen
uit textiel, maar ook uit alledaagse huishoudelijke voorwerpen die we als vanzelfsprekend
beschouwen, zoals groenteschillers en bestek.
In 2019 studeerde Chu af aan het Royal
College of Art. Sindsdien is haar werk gepubliceerd in The Face, Lifestyle Asia, Dazed en
Vogue Italia. In haar werk stelt ze de focus op
snelle consumptiegoederen ter discussie en
vervaagt de grenzen tussen ‘hoge’ en ‘lage’
vormen van cultuur door middel van humoristische transformaties.
Voor Promenade on Slow Street heeft
Chu een interactieve installatie ontworpen.
Deze installatie geeft jou de kans om de manier
waarop je wilt omgaan met de winkelstraten en
gemeenschapsruimten te redesignen om zo
een meer inclusief en regeneratief modesysteem te creëren.

Clara Chu is a London based multidisciplinary
artist and designer. She creates work that
re-imagines everyday, mundane objects in our
domestic world, mixing mass production with
the hand-crafted. Visionary and colourful pop
accessories challenge what we wear on our
bodies, not only textiles but everyday household objects we take for granted such as vegetable peelers and spoons. Graduating from the
Royal College of Art in 2019, her work has been
featured in publications including The Face,
Lifestyle Asia, Dazed and Vogue Italia. Much
of it questions the prominence of fast-moving
consumer goods, blurring boundaries between ‘high’ and ‘low’ forms of culture through
humorous transformations.
For Promenade on Slow Street, Chu
designed an interactive installation to allow
participants to redesign how they would like to
interact with their shopping streets and community spaces to allow a more inclusive and
regenerative fashion system.
The installation was created in cooperation with
2Switch Arnhem

De installatie is tot stand gekomen in samenwerking
met 2Switch Arnhem
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Promenade on Slow Street — Rozet

Locatie / Location:
Steile Tuin, Sonsbeekpark

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

RECOVERY

GARDEN
Met kleur kunnen we uitdrukken wie we zijn en hoe we ons
voelen. Het is het eerste wat we zien als we naar een rek
kleding kijken. En hoe vaak komt het niet voor dat we denken
dat we iets nieuws moeten kopen omdat een bepaalde kleur
"in de mode" is. Hoewel de natuur onbeperkte kleuren heeft,
wordt het meeste textiel geverfd met synthetische AZOkleurstoffen. Hiervan zijn er vele kankerverwekkend en in de
EU verboden. Maar het gebruik van chemicaliën tijdens het
verven en de behandeling van afvalwater is niet gereguleerd
in veel van de landen waar textiel wordt geproduceerd.
Dit leidt tot giftige rivieren en hoge niveaus van kanker
onder de arbeiders en hun gemeenschappen.
Kijk op onze website voor meer informatie over de tentoonstelling, het volledige programma en hoe
je mee kunt doen aan één van de 85 activiteiten: www.stateoffashion.org. Doe mee!

Colour is a way of expressing who we are, and it can change
the way we feel. It is the first thing we see when we look at a rail
of clothes and we often think we need to buy something new
because a particular colour is “in fashion”. Although nature has
a limitless range of colours, most of our textiles are dyed using
synthetic AZO dyes, many of which are carcinogenic and are
banned in the EU. But the use of chemicals and the treatment
of wastewater is unregulated in many of the countries where
textiles are produced, resulting in toxic rivers and high levels
of cancer among the workers and their communities.
Please check our website for more information about the exhibition, the full programme and
how to participate in one of the 85 activities: stateoffashion.org. Join us!
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Door een gebrek aan transparantie is het
onmogelijk om precies te weten wat er in onze
kleding zit of om zelfs de ingrediënten op de
wasetiketten te vertrouwen. Zowel vezels als
verfplanten, mits ze in goede handen zijn,
kunnen worden gekweekt op een manier die
teruggeeft aan de bodem in plaats van deze uit
te putten. Natuurlijke kleurstoffen zijn echter
niet genoeg. De beitsmiddelen die nodig zijn
om de kleur te fixeren en verkleuring tegen te
gaan, kunnen ook problemen opleveren, terwijl
afvalwater nog steeds op een verantwoorde
manier moet worden behandeld.
Er worden veel andere oplossingen ontwikkeld
om textiel op grote schaal te kunnen kleuren,
zoals gesloten kringloopprocessen, bacteriën,
zeewier en C02 in plaats van water.
De Recovery Garden is een plek waar we
onze kleding weer in contact kunnen brengen
met de natuur. Hier kun je tot rust komen en het
helende effect ervaren van het planten en zien
groeien van zaadjes. Je kunt genieten van de
alchemie die plaatsvindt bij het omzetten van
bloemen, kruiden en bladeren in kleuren om
natuurlijke kleurstoffen voor textiel te maken.

In the right hands, both fibres and dye plants
can be grown in ways that give back to the
soil rather than leaving it depleted. Natural
dyes don’t create a solution on their own,
however. Mordants needed to fix colour and
stop it from fading can also be problematic,
while waste-water still needs to be treated
responsibly. There are many other solutions
being developed to enable the large-scale
colouring of textiles, including closed loop
processes, bacteria, seaweed, and carbon
dioxide instead of water.
The Recovery Garden is a space for
reconnecting our clothes with nature. Here
you can slow down, experience the healing
act of planting a seed and watching it grow.
You can enjoy the alchemy of turning flowers,
herbs, and foraged leaves into colours to make
natural dyes for textiles.

Het is een plek voor hen met behoefte aan een
langzamere, veilige omgeving. Een plek voor
zelfontwikkeling, en sociaal contact. Hul le
Kes laat zien dat er wel degelijk een systeem
mogelijk is waar competitie en uitbuiting geen
rol spelen.

get back in contact with other people.
The example that it is possible to have a
system without competition or exploitation.

OSHADI

HUL LE KES
Oshadi betekent ‘essentie van de natuur’ of
‘helende plant’ in het Sanskriet. Het plant-totprint-project begon als een modelabel voor
vrouwen, opgericht door Nishanth Chopra in
2016. Zijn verlangen om de aarde te respecteren en te regenereren vormt de basis voor
elk proces dat komt kijken bij het maken van
kleding: van bedrukken en verven tot weven
en spinnen tot het uiteindelijk weer teruggaat
naar de aarde.
Chopra cultiveert een nieuw modesysteem dat geworteld is in oude Indiase landbouwpraktijken en ambachtelijk erfgoed, met
een regeneratieve katoen boerderij van 200
hectare als kern.
Nishanth Chopra en meester blokprinter Shyam Babu geven op 4 en 5 juni een
serie workshops in de Recovery Garden. Ze
laten zien hoe het oude ambacht van blokdrukken in zijn werk gaat en bespreken het proces
van natuurlijk verven, van plant tot print.
Hul le Kes is een artisanaal modelabel opgericht in Arnhem door Sjaak Hullekes en
Sebastiaan Kramer. Hullekes en Kramer
studeerden in 2005 beiden af van Hogeschool
voor de Kunsten ArtEZ in Fashion Design,
en hebben sindsdien altijd als duo gewerkt.
Aan de grond van Hul le Kes’ design
ligt de inspiratie die kunstenaars hen bieden,
buitenleven, werkkleding, en het geloof dat
het karakter van kleding alleen maar groeit
met het dragen. Wanneer de drager besluit
dat het tijd is een kledingstuk nieuw leven te
geven, kan het terug naar het atelier worden
gestuurd. Hier wordt het hergebruikt in de productie van een nieuw item en loopt de cyclus
door. Een cyclus dat steeds meer verhalen met
zich meedraagt en meer karakter krijgt.
De Recovery Garden is een uitbreiding van de Hul le Kes’ Recovery Studio; een
herstelatelier voor zowel mensen als textiel.
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Oshadi means “essence of nature” or “healing
plant” in Sanskrit. The seed-to-sew project
began as a womenswear label, founded by
Nishanth Chopra in 2016. His desire to respect
and regenerate the Earth has since led Oshadi
through every process that goes into creating
clothing, from printing and dyeing to weaving
and spinning, and eventually back to the soil.
Chopra is cultivating a new ‘seed-to-sew’
fashion system – one rooted in ancient Indian
agricultural practices and artisanal heritage, with
a 200-acre regenerative cotton farm at its heart.
Oshadi founder Nishanth Chopra and
master block printer Shyam Babu will be
hosting a series of workshops in the Recovery
Garden on June 4-5 showing the ancient craft
of block printing and discussing the process of
natural dyeing from plant to print.

Hul le Kes has been established by Sjaak
Hullekes and Sebastiaan Kramer and is based
in Arnhem, the Netherlands. Hullekes and
Kramer both graduated in 2005 from ArtEZ
University for Arts and Design Arnhem, and
have been working together ever since.
Hul le Kes’ garments, inspired by artists,
country life and artisans’ workwear, are made
to become even more beautiful by wearing them. By the time the wearer thinks the
garment could use a new life the item can be
returned to atelier to be reused and made into
new garments. It is the start of a never ending
life cycle, a life cycle full of stories, changes
and character.
The Recovery Garden is an extension
of the Hul le Kes’ Recovery Studio. It’s a place
that aims to recover people as well as textiles.
A place for people who need a slower and safer
space, where one can develop oneselves and

Recovery Garden — Steile Tuin, Sonsbeek
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FIBERSHED NEDERLAND

WAYS OF
CARING—
International Fashion Conference
June 30 & July 1, 2022

Locatie / Location:
Stadhuis Arnhem

PRACTICING
SOLIDARITY
Grond-tot-Garderobe: een rijkdom aan kleur,
gemaakt door de natuur.

Farm-to-Fashion: A wealth of colour, powered
by nature.

Stichting Fibershed Nederland ontwikkelt regionale vezelsystemen die de bodem opbouwen
en de gezondheid van onze biosfeer beschermen. Als een thought leadership netwerk en
belangenbehartigingsorganisatie die zich richt
op sectoroverschrijdende samenwerking,
heeft de non-profitorganisatie de missie om de
mode-industrie te mobiliseren en te begeleiden bij het (her)bouwen en versterken van
lokale textiel toeleveringsketens op basis van
sociale, circulaire en regeneratieve waarden.
Stichting Fibershed Nederland zet zich
in voor meer aanbod en variatie in natuurlijke
vezels en het lokaal produceren van kwalitatief hoogwaardige en biologisch afbreekbare
textiel en kleding. Ze focussen op 4 vezelgroepen, die uiteindelijk als voeding terug de aarde
ingaan en bijdragen aan een gezonde bodem,
biodiversiteit en maximale CO2-opname.
In de Recovery Garden, nodigt Fibershed
je uit om te ontdekken hoe innovatieve bedrijven
en pioniers nieuwe methoden ontwikkelen voor
het natuurlijk kleuren van textiel op basis van
oude technieken en nieuwe innovaties.

Stichting Fibershed Nederland develops
regional fibre systems that contribute to
healthy soils, biodiversity and carbon-capture.
As a thought leadership network and advocacy
organisation focusing on cross industry
collaboration, the non-profit is on a mission to
mobilise and guide the fashion industry to (re)
build and strengthen local textile supply chains
on social, circular and regenerative values.
As a global movement, Fibershed is
committed to increasing the supply and variety
in natural fibres and the local production of
high-quality and biodegradable textiles and
clothing. They focus on four fibre groups,
which eventually go back into the earth as food
and contribute to healthy soil, biodiversity and
maximum carbon dioxide absorption.
At the Recovery Garden, Fibershed NL
invites you to discover how innovative companies and pioneers develop new methods
for the natural colouring of textiles based on
old techniques and novel innovations.

Online + live in Arnhem,
The Netherlands

Organised by ArtEZ
University of the Arts x
State of Fashion

In collaboration with Fashion
Open Studio and
NOT____ENOUGH Collective

Curious fashion professionals and creative practitioners are invited to develop a deeper knowledge
on solidarity in the fashion industry - what is solidarity and how to apply it in your practice? Join the
movement of creating a more solidary fashion system.
The conference Ways of Caring - Practicing Solidarity explores how to practise solidarity in
fashion. In response to the Covid-19 outbreak, we’ve heard many calls for solidarity, a more solidary
fashion industry and more solidary practices of making and wearing. Curious fashion professionals
and creative practitioners from around the world are invited to join a 48-hour hybrid conference to
develop deeper knowledge on the topic – beyond the boundaries of the fashion discipline. Through
interactive presentations, talks, lectures, demonstrations and workshops you will tune in with
relevant thinkers, create with inspiring makers, and interact with like-minded fashion practitioners.
Together, we will work towards a more solidary fashion system.
The conference will kick off on June 30 with an inspiring online programme curated by
10 fashion platforms and collectives from around the globe. Participants include Sueli Maxakali
and Isael Maxakali, Rio Ethical Fashion from Brazil, Fashion Revolution, the Union of Concerned
Researchers in Fashion, Ricarda Bigolin and Chantal Kirby from Australia, Bhaavya Goenka from
India, Fashion Act Now, Amy Twigger Holroyd and the Research Collective for Decoloniality &
Fashion. On July 1st, the conference continues live in Arnhem with demonstrations, lectures,
workshops and discussions by critical fashion practitioners including Anna Piroska Tóth, Louise
Croff Blake, Caulfield-Sriklad, Ben Barry, Mila Burcikova & Monica Buchan, Patchwork Family,
Schepers Bosman and TOTON, amongst many others. The conference is supported by Gemeente
Arnhem. amongst many others.
The conference is supported by Gemeente Arnhem.
More information
Admission free. Reservations, updates
and the full programme can be found at
www.practicingsolidarity.nl
#PracticingSolidarity
About ArtEZ
ArtEZ University of the Arts creates opportunities for artistic, intellectual and personal growth
for its internationally diverse community of students, lecturers, and researchers. Art binds us
and is a catalyst for innovative ideas and alternative approaches. Our motto is: art changes.

34

Recovery Garden — Steile Tuin, Sonsbeek

35

Practicing Solidarity Conference — Stadhuis Arnhem

FESTIVALPROGRAMMA
FESTIVAL PROGRAMME
FDFA 2022

MODEPARTNERS 025
State of Fashion staat
samen met kunstacademie
ArtEZ, Museum Arnhem en
Fashion + Design Festival
Arnhem aan de wieg van
Mode Partners 025. In
deze samenwerking,
waarbij inmiddels ook
mbo-opleiding Rijn IJssel is
aangesloten, bundelen we
vanuit Arnhem en Nijmegen
(samen 025) de krachten
om het bewustzijn over de
huidige uitdagingen in het
modesysteem te vergroten
en om daadwerkelijke
verandering teweeg te
brengen in de sector en
de maatschappij. We doen
dit o.a. door samen een
maatschappelijke agenda te
ontwikkelen, en door met alle
relevante partijen samen te
werken aan een sterk lokaal
en regionaal netwerk. Op
die manier dragen we vanuit
modestad Arnhem actief
bij aan een wereld waarin
mode een positieve impact
heeft op de sociale, culturele,
economische en ecologische
ontwikkeling.

State of Fashion stands
together with art academy
ArtEZ, Museum Arnhem,
Fashion + Design Festival
Arnhem at the cradle of
Mode Partners 025. In this
collaboration, which now
also includes Rijn IJssel
college, we join forces from
Arnhem and Nijmegen
(together 025) to raise
awareness of the current
challenges in the fashion
system and to bring about
real change in the sector
and in society. We do this
by, among other things,
developing a social agenda
together, and by working
with all relevant parties on
a strong local and regional
network. In this way we
contribute actively from
fashion city Arnhem to a
world in which fashion has
a positive impact on social,
cultural, economic and
ecological development.

Arnhem maakt haar naam als modestad
deze zomer meer dan waar met naast State
of Fashion tal van activiteiten die plaatsvinden. In juni vindt op verschillende locaties in
het centrum het Fashion & Design Festival
(FDFA) plaats met de nadruk op wat Arnhem
allemaal te bieden heeft aan ontwerpers en
modebedrijven.
Kunstacademie ArtEZ heeft de ‘finals’ van
het nieuwste modetalent, op 11 juni is er de
‘Nacht van de Mode’ in het Modekwartier,
van 30 juni t/m 3 juli 2022 zijn de Arnhemse
Stockdagen, Diederik Verbakel exposeert in
Dudok, en er is nog veel meer…!
Op 30 juni en 1 juli organiseren State
of Fashion en ArtEZ samen de conferentie
“Practicing Solidarity” in het
Arnhemse stadhuis.
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ArtEZ has the ‘finals’ of the newest fashion
talent, on 11 June there is the ‘Night of
Fashion’ in the Modekwartier, from 30 June
to 3 July 2022, the Arnhem Stock Days, Diederik Verbakel exhibits in Dudok, and there
is much more...!
On June 30 and July 1, State of Fashion and
ArtEZ jointly organise the conference
“Practicing Solidarity” in Stadhuis Arnhem.

EVENEMENT / EVENT

DATA / DATES

LOCATIE / LOCATION

5 Waardevolle
presentaties

03.06 —
02.07

Verschillende FDFA
locaties

Stads expositie
Pronkstukken

03.06 —
02.07

Verschillende FDFA
locaties

TEXTILE BLUSH
BORO SERIES

03.06 —
03.07

Dudok

Hullekes
Pop-up store

03.06 —
03.07

Wezenstraat

*DIED* pop-up
store

05.06

Trickle Down
Fabrics

*DIED*

ArtEZ Finals

29.06 —
03.07

ArtEZ

ArtEZ

Nacht van de
Mode

11.06

Klarendal

Nacht van
de Mode

Arnhemse
Stockdagen

30.06 —
03.07

Musis,
binnenstad

Arnhemse
Stockdagen

Luxor

FDFA

Salon de Refuses 01.07

Mode Partners 025 wordt ondersteund door
de Gemeente Arnhem.

Arnhem lives up to its name as fashion city
this summer with numerous activities besides State of Fashion. In June the Fashion
& Design Festival (FDFA) takes place at
various locations in the city center with the
emphasis on what Arnhem has to offer to
designers and fashion companies.

Mode Partners 025 is supported by the
Municipality of Arnhem.
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ORGANISATIE / ORGANISATION

*DIED* &
Dudok

CO-CURATOREN / CO-CURATORS
Fashion Open Studio: Tamsin Blanchard, Orsola de Castro,
Filippo Ricci, Niamh Tuft
NOT____ENOUGH Collective: Andrea Chehade Barroux,
Mari Cortez, Marina Sasseron de Oliveira Cabral
PROGRAMMA TEAM / PROGRAMME TEAM
Iris Ruisch, head of programme
Esther Muñoz Grootveld, head of programme,
until January 2022
Renee van der Hoek, projectmanager programme
& exhibition Fashion as Encounters
Yosser Dekker & Bureau Ruimtekoers,
projectmanager interventions
Katarina Molin Mota, projectmanager interventions
until January 2022
Renée Janssen, projectmanager Promenade on
Slow Street
Pim Gerritsen, projectmanager Walk-in Wardrobes
Robin Atema, projectmanager Whataboutery &
Walkaboutery series
Zsa Zsa Furnée, project assistant programme
PRODUCTIE / PRODUCTION
Marko Meijer, producer
Ewoud Groenendijk, producer
Natasha Beijer, producer events & tickets
Petra Smits, Walkaboutery tours
Milan Dam, intern events & tickets
Wessel Doornhein, intern events & exhibition
Carolijn Wessels, volunteer coordinator
Denise Bernts, assistant volunteer coordinator

DRUKWERK / PRINTING SOLUTIONS			
Dorigo-Rosbag
Fotolab
House of U
BESTUUR / BOARD SONSBEEK &
STATE OF FASHION FOUNDATION
Frans Knüppe
Guus van Kleef
Renate Litjens
Charles Esche
Marco Grob
Gabriëlle Schleijpen
José Teunissen
CREATIVE ADVISORY COUNCIL
Carla Fernández
Aditi Mayer
Otto von Busch
Amanda Pinatih
Omoyemi Akerele
Hakan Karaosman
Cholite
DANAYI MADONDO
Chic

COLOFON / COLOPHON

State of Fashion Biënnale 2022 | Ways of Caring wordt
mede mogelijk gemaakt door een geweldig team aan
vrijwilligers!
State of Fashion Biënnale 2022 | Ways of Caring is mede
mogelijk gemaakt door / State of Fashion 2022 | Ways of
Caring is realised with the financial support of:

SUPPORT

MANAGEMENT TEAM / MANAGEMENT TEAM
Steven van Teeseling, director
Raymond de Haas, controller
Iris Ruisch, partnerships lead
Astrid Ubbink, office manager
Maarten Pelgrum, office
COMMUNICATIE TEAM / COMMUNICATION TEAM
Aimy Eyzenbach, projectmanager communication
Eric Wie, projectmanager communication, until March 2022
Rubia Heyer, PR
Chanel Trapman, social media manager
Sem Bartels, communication assistant

PARTNERS

AnabelMIZERO
CEDRIC
Poh Zhi Ru

GRAFISCH ONTWERP / GRAPHIC DESIGN
Team Thursday
Vera van de Seyp
Kai Udema, design visitors guide
TENTOONSTELLINGSONTWERP /
EXHIBITION DESIGN
Fashion as Encounters, Studio L A: Lorien Beijaert,
Arna Mačkić, Christiaan Bakker
Fashion Open Studio, Studio Rommers
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______
_
_ _____

TECHNIEK EN AUDIOVISUELE INSTALLATIES /
MEDIA SOLUTIONS AND TECHNICAL INSTALLATIONS
Design 2 Rock
Deltatune

_
___
_
_
_
_
_
_
_
_
__

LICHTONTWERP EN TECHNIEK /
LIGHTING DESIGN AND INSTALLATION			
De Fantasten

_____
___
_
_
____
_____ _____

TRANSPORTEN
Derksen Verhuizingen,
International movers

How do we remake_
_____
___
____
_
____
_____?

________
_______
_
_
_
_
____
_ __
__
_
___
_
_

TENTOONSTELLINGSBOUW /
EXHIBITION CONSTRUCTION
Bram van Leeuwenstein
Tijmen Dekker & Niklas van Woerden
Mathias Meijer
Houthandel Bosveld
Walewijn Grondman
Jip van Leeuwestein
Bart Verburg
Coen Wermers

PROGRAMMA
02.06 Openingsfeest LOVE.JOY.NOW door Bas Kosters
Luxor Live, start 20:00

03.06

		

Publieksopening
State of Fashion | Ways of Caring
Audrey Hepburnplein, start 11:00am

06.06 Extra openingsdag i.v.m. 2e Pinksterdag
10.07 Whataboutery: Let’s wrap up together
afsluiting

10.07

Afsluiting
State of Fashion | Ways of Caring

AUDREY
HEPBURNPLEIN

Whataboutery
Een reeks discussies en call to action met de betrokken ontwerpers &
kunstenaars. Hoe kunnen we mode inclusiever maken? Hoe zit het met de impact
van de industrie op onze fragiele ecosystemen? Doe mee aan dit gesprek!

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

Walkaboutery
Rondleidingen door Arnhem over de impact van je kleren

Ticket Walkaboutery Tours: € 7,50
Overige evenementen: gratis

2e hands kledingmarkt
Zondag 03.07

EUSEBIUSKERK

Tentoonstelling Fashion as Encounters
Met werk van makers van over de hele wereld én 3 nieuwe werken speciaal
gecreëerd voor de tentoonstelling.

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

Rondleiding door Fashion as Encounters
Elke zaterdag (Nederlands)

Fashion as Encounters:
€12,50 (korting: € 7,50)
Rondleiding Fashion as Encounters (NL):
€ 7,50 (expo ticket verplicht)
Ticket workshop:
€ 2,50 (expo ticket verplicht)

SHOWROOM
ARNHEM

Samenwerking met Museum Arnhem
09.07
Ervaar een performance in Fashion as Encounters, bezoek de tentoonstelling
Tenminste Houdbaar Tot en sluit de dag af met een speciale Whataboutery in
Museum Arnhem
Designers in Residence
Wekelijks wisselende internationale ontwerpers met workshops, talks en meet &
greets: Duran Lantink, Sindiso Khumalo, Toton Januar & Tom Van der Borght
Workshops door lokale makers
Carolien Evers, Garcia Bello, Natali Nijman & Daan Kruijssen

Do / Thu — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

‘We Stand In Love’ quilt door Queer Needlework Circle
Programmaonderdeel van partner FDFA

Ticket workshops:
€ 2,50 / studenten gratis
Overige evenementen: gratis

ROZET

Wekelijks wisselende workshops
SOUP ARCHIVE: Trash to Treasure
04.06 & 05.06
GARCIA_BELLO: Upcycle your own poncho en Using a Blanket Stitch
17.06, 18.06 & 24.06
Cedric Mizero: From Clothes to Art Pieces
08.07 & 09.07

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

Wardrobe × Kledingbieb XL
Door Outfit Library LESS

Ticket workshops:
€ 2,50 / studenten gratis
Overige evenementen: gratis

Interactieve installatie met suggesties voor winkelstraat van de toekomst
Door designer Clara Chu

STEILE TUIN,
SONSBEEK

Recovery Garden workshop door Hul le Kes
03.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07 & 09.07
Workshop blockprinting & natural dyeing door Oshadi
04.06 & 05.06

Wo / Wed — Zo / Sun,
10:00 — 17:00

Plan je
bezoek

Elk weekend komt de tentoonstelling tot leven tijdens de workshops

Kids edition | Recovery Garden workshop door Hul le Kes
08.06 & 06.07

Plan je
workshop

stateoffashion.org

