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I. INLEIDING
State of Fashion is een modeplatform waar alternatieven voor het huidige modesysteem een
podium krijgen. Expliciet en uitgesproken verbinden we mode aan de maatschappelijke
vraagstukken en uitdagingen van onze tijd: inclusiviteit en fair practice, de impact van
globalisering en de klimaatcrisis. Daarbij stellen we de vraag: hoe kan mode bijdragen aan
een betere wereld? In onze activiteiten brengen we visionaire ideeën uit binnen- en
buitenland samen en verkennen we samen met ons publiek alternatieven voor het
dominante industriële modesysteem, dat wereldwijd voor vervuiling en ongelijkheid zorgt.
Eens per twee jaar organiseren we een grootschalig publieksevenement: de State of Fashion
biennale, met een steeds wisselend team van curatoren, dat op geheel eigen wijze de
problematiek onderzoekt en publiek betrekt.
De State of Fashion biënnale van 2022 werd samengesteld door ‘Fashion Open Studio’ - het
presentatie-initiatief van de wereldwijde activistische NGO Fashion Revolution - in
samenwerking met ‘NOT ENOUGH collective’, een collectief van drie kritische
Zuid-Amerikaanse modemakers die de rol van de onderdrukker en de onderdrukte in mode
onderzoeken. Om onze curatoren te bepalen kozen we voor deze editie voor een Open Call
for Curators, waarop 118 aanmeldingen uit 31 landen volgden. Met de hulp van een
internationale adviesraad (creative advisory council) kozen we niet één curator, maar twee
teams, om gezamenlijk het programma te maken.

De twee organisaties hebben de handen ineengeslagen om een meerstemmig programma
te maken dat gericht is op zowel professionals als liefhebbers. Geïnspireerd door de
originele betekenis van het woord ‘curator’ - een afgeleide van het Latijnse cura, dat
‘zorgdragen voor’ betekent - kiest het team voor deze biënnale voor ‘Ways of Caring’ als
centraal thema.

Openingsceremonie Eusebius 2 juni
Links: staatssecretaris van cultuur en media Gunay Uslu. Rechts: Co curator Marina Sasseron de Oliveira Cabral
en Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.
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1.1 Programma van activiteiten en werkwijze
Tentoonstelling: Fashion as Encounters (curatie: Not Enough Collective)
In de tentoonstelling Fashion as Encounters gecureerd door NOT____ENOUGH Collective
werd de bezoeker uitgenodigd om de betekenis van mode opnieuw te definiëren. Heersende
opvattingen over gender,  schoonheid en identiteit binnen het industriële modesysteem
werden uitgedaagd om plaats te maken voor onvertelde verhalen, ongeziene gevoelens en
bestaande kennis die in het verleden zijn uitgewist. Door de tentoonstelling heen werd mode
geactiveerd als een eindeloze reeks ontmoetingen in drie thema’s:

Transforming Narratives stelde 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 werd de bezoeker uitgedaagd opnieuw na te denken over
onderwerpen als gender, identiteit en kwetsbaarheid.
Deelnemende makers:

Cholita Chic (Chili), Dorian Ulises López Macías en In The Park Productions (Mexico) Najla
Said (Egypte, gevestigd
in Duitsland
Exercising Compassion maakte het mogelijk om op een andere manier te voelen om afstand
te nemen van individuele acties en liet de bezoeker focussen op collectieve praktijken. Mode
werd zo een middel en een medium dat ons met elkaar verbindt door samen te delen en te
maken.

Deelnemende makers:

Fundación Amor Real (Colombia) en Molly Jae Vaughan (Verenigd Koninkrijk,
gevestigd in de VS)
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Coexisting Knowledges dacht 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.

Deelnemende makers:

Amy Suo Wu (China / Australië, gevestigd in Nederland), Gustavo Caboco and Lucilene
Wapichana (Brazilië), River Claure (Bolivia, gevestigd in Spanje)

Open Call for Contributors
Om de tentoonstelling zo transparant, veelzijdig 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
Open Oproep tot een definitieve selectie van 9 inzenders te komen, riepen we de hulp in van
een internationaal selectiepanel: in Arnhem gevestigd Fraenk atelier medewerker
Muhammed en oprichter Ratna Ho, Country Coordinator Fashion Revolution Thailand
Kamonnart Ongwandee, kritische mode maker en denker Mukhtara Ayọ̀ tẹ́jú Adékúnbi Yusuf
uit het oorspronkelijke Yoruba (nu Zuidwest Nigeria) en de in Londen gevestigd Nao and
Nessa van Wearers Festival.

De in totaal 14 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 tijdsverschillen en taalbarrières.
Desondanks vonden de co-creators een gemeenschappelijke basis en ontwikkelden ze drie
bijzondere werken. Naast het nieuwe werk was er in de tentoonstelling ook een persoonlijk
werk te zien.

Transforming Narratives
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.

Exercising Compassion
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
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de wens om de verschillende emotionele en fysieke situaties die arbeiders moeten
doorstaan, aan te pakken.

Coexisting
Knowledges
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.

Missing Content

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

5 juni 13:00 — 15:00:
In embroidery I find peace door Fundación Amor Real
Fundación Amor Real is een sociaal project gevestigd in Bogotá
Colombia. Het project richt zich op de kracht van creativiteit om levens te
transformeren. Met het project Rediseñandonos zien ze borduren als een
manier om geduld en zorgzaamheid toe te passen als een bron van
mentale en emotionele genezing.

6



11 juni 11:00 — 16:30: Settlement for Care door
Woman Cave
Woman Cave is een transdisciplinair collectief,
architect Chloé Macary-Carney kunstenaar en
onderzoeker Léticia Chanliau en antropoloog
Aleksandra Belova,  dat de notie van gender en
inclusiviteit in de maatschappij onderzoekt. Tijdens
de workshop ging men aan de slag met het
stempelen van inspirerende quotes op een tentdoek
samengesteld van geüpcyclede stof en oude T-shirts.
In de tent was er ruimte voor het lezen van
feministische en queer literatuur.

18 juni 11:30 — 16:30 Inti-mates door Circus Andersom en Denise
Bernts
In de Inti-mates workshops ontrafelden Circus Andersom & Denise
Bernts de lagen van het damesondergoed om de intimiteit met ons
eigen lichaam te onderzoeken en te vergroten. Via
belichamingsoefeningen, het delen van ervaringen, deconstructie en
re-creatie transformeren ze bestaand ondergoed in een medium voor
zelfzorg en (her)waardering.

24 juni 13:00 — 16:00 Building
Futures of Difference door Yun Lee en James Parnell
(BARTALK)
Binnen organisaties wordt vaak aangenomen dat we
dezelfde politieke voorkeur visies en ideeën hebben. Deze
aanname kan leiden tot conflict en wantrouwen binnen een
team of gemeenschap. Door middel van verschillende
oefeningen en nieuwe interacties leerden BARTALK de
bezoeker hoe onze verschillen een samenwerking juist kan
versterken.

25 juni 10:30 — 16:30 JOIN Collective
Clothes
JOIN Collective Clothing is een doorlopend
ontwerp- en onderzoeksproject waarin
mode wordt onderzocht als een collectieve
praktijk gericht op het samen ontwerpen en
maken van kleding. De essentiële tool van
het project is een open source modulair
systeem bestaande uit vier verschillende
vormen: top (J) mouw (O) broekspijp (I) of
een deel van een rok (N). Via deze online
open source en een workshopreeks wordt
iedereen uitgenodigd om één kledingstuk te ontwerpen en te maken.
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2 juli 11:00 — 15:00 Antidisciplinary Workbook of Care door Generation.31
Generation.31 is een collectief
gevestigd in Arnhem en
opgericht binnen het
masterprogramma Critical
Fashion Practices aan ArtEZ.
In hun ogen draait het om het
delen van de kennis van het
(im)materiële lichaam, de
rituelen, het herstel, de
intimiteit, de verbinding en de
solidariteit. Tijdens de
workshop ging men aan de
slag met verschillende vormen
van zorg. De centrale ruimte
van de tentoonstelling werd
ingevuld met een 'testimonial

of care' van meerdere T-shirts en stof die samen aan elkaar is geborduurd.

Interventies (curatie door Fashion Open Studio)

1) Promenade on slow street / Rozet
Overal ter wereld moet de winkelstraat dringend opnieuw worden ontworpen. 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. 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 uit? Hoe kunnen we onze winkelstraat actief herontwerpen?

Speciaal voor deze interventie was er een installatie gecreëerd waarin wij onze toekomstige
winkelstraat konden visualiseren, door multidisciplinaire kunstenaar en designer Clara Chu,
gevestigd in Londen en in 2019 afgestudeerd aan het Royal College of Art. 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. Ze
vermengt massaproductie met het handgemaakt. De mobiele installatie heeft verschillende
'slow street'-initiatieven in Arnhem vastgelegd en in kaart gebracht. Deelnemend publiek is
actief aan de slag gegaan om hun ideeën en inspiratie achter te laten omtrent de manier
waarop men wil omgaan met de winkelstraten en gemeenschapsruimten te redesignen om
zo een meer inclusief en regeneratief modesysteem te creëren.
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In aansluiting op deze interventie zijn er in samenwerking met Rozet eveneens een drietal
evenementen georganiseerd waarbij de winkelstraat van de toekomst centraal stond. In drie
creatieve ‘pressure cookers’ bedachten de deelnemers een prototype voor de nieuwe
winkelstraat, het stadshart van de toekomst. Hiervoor hebben we ism bureau Ruimtekoers
de samenwerking gezocht met FDFA, Platform Binnenstad Arnhem en Citymarketing
Arnhem. De opbrengsten van alle sessies hebben zo veel waardevolle informatie opgeleverd
dat we deze momenteel verwerkt wordt in een gezamenlijk naslagwerk en deze willen we als
‘Onepager/manifest’ aanbieden aan Gem. Arnhem, waarbij we deze resultaten zien als een
voorzichtige ‘lobby’ voor de nabije toekomst.

2) Interventie Fashion Open Studio / Designers in Residence - Showroom

Voor State of Fashion 2022 | Ways Of Caring presenteerde Fashion Open Studio eveneens
het werk van vier designers-in-residence. Iedere week wisselende individuele projecten die
de Arnhemse gemeenschap zowel vierde als actief liet participeren. De eerste was Duran
Lantink uit Amsterdam, hij presenteerde The Age of Consent: een twee-daagse workshop
die plaatsvond in een verzorgingstehuis voor 80-plussers; jonge studenten reconstrueerden
samen met de 'Original Gangsters' tweedehands kledingstukken, waarbij de ouderen
eveneens de ‘drager’ waren van de in samenspraak gecreëerde outfits. Als afsluiting van de
workshops presenteerden de studenten en ouderen o.l.v een salsadans-instructeur de
resultaten al dansend en vierend. De uitkomsten, vastgelegd door Duran Lantink, zijn
gedurende de gehele biennale blijvend geëxposeerd in Showroom. Het bleek een unieke
kans om kennis te delen die vaak verloren gaat door generatieverschillen.
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Duran Lantink ‘The Age of Consent’

Ook Sindiso Khumalo, een duurzame textieldesigner uit Zuid-Afrika liet gedurende haar
residentie 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. In 2014 richtte Sindiso Khumalo haar
gelijknamige label op met een focus op het creëren van duurzaam textiel met een sterke
nadruk op het vertellen van Afrikaanse verhalen. Haar ontwerpen draaien om empowerment
van vrouwen. Ze is winnaar van de LVMH-prijs 2020 en ontving in 2020 ook de Green
Carpet Award als Emerging Designer. Ze werkt nauw samen met NGO's en kleine
werkplaatsen om uniek handgeweven en geborduurd textiel te produceren, alles
handgemaakt in Burkina Faso en Zuid-Afrika. Toton Januar uit Indonesië richtte na zijn
studie aan de Parsons School of Design in New York, in 2012 samen met Haryo Balitar
TOTON op. In 2016 wint het merk de Woolmark Asia Award met een samenwerking met
ambachtslieden in West-Java. TOTON gelooft dat het natuurlijke handwerk proces, 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.
Sinds 2017 verwerkt TOTON enkel gerecyclede en ge-upcyclede materialen in de collectie,
met een ambachtelijke aanpak. Het is TOTON’s hoop om het erfgoed en de cultuur van
Indonesië te promoten om het ambacht te behouden voor de volgende generatie, zodat zij
deze kunnen erven en ontwikkelen. Voor de biënnale-residentie presenteerde TOTON As I
Stand in this Garbage Garden; 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.
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Toton ‘As I stand in this garbage garden’ Sindiso Khumalo giving workshop - June

Tom Van der Borght uit België was de laatste resident, Tom staat met zijn label T.VDB
internationaal bekend om zijn non-conformistische aanpak, doorbreekt regels en
conventies, waardoor de grenzen tussen mode, performance en kunst vervagen. In 2020
won T.VDB de prestigieuze Grand Prix du Jury en Prix de Publique op het International
Festival de Mode in Hyeres voor een collectie die normativiteit, non-conformisme, queer
identiteit en hedendaagse rituelen verkende. Hij werkt op het snijvlak van mode, textiel,
grafiek, video, performance, scenografie en beeldende kunst, waarbij hij deze disciplines
mengt om nieuwe vormen te creëren. Het werk van T.VDB is zeer conceptueel en het
doorbreken van dominante waarden en normen staat centraal.

T.VDB ‘The love procession’

Voor zijn residentie heeft T.VDB zich gericht op het idee van zelfzorg, zelfliefde,
zelfacceptatie en de collectiviteit hierin. ‘Laten we collectiviteit en gemeenschap creëren. Er
niet bij horen kan aanvoelen als een isolerende ervaring, maar het biedt ook de mogelijkheid
om een alternatieve, niet-normatieve hedendaagse stam te creëren, gebaseerd op de
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concepten om voor elkaar te zorgen en elkaar door het leven te dragen. Als je mode
beschouwt als een belichaamde praktijk, als een communicatieve laag tussen het individu
en de maatschappij heeft het de mogelijkheid om transformerend te zijn’’ Voor de biënnale
heeft T.VDB een processie-optocht ontwikkeld in samenwerking met de lokale
gemeenschap, tijdens drie open workshopdagen. Studenten, toevallige bezoekers én
uitgenodigde makers hebben gezamenlijk vanuit bestaande materialen toegewerkt naar een
collectieve processie-optocht op de laatste dag van de biënnale, een ultieme viering van het
proces van collectieve creatie middels krachtige symbolen en instrumenten van zelfliefde als
bijdrage aan het creëren van een samenleving die aan zelfzorg doet!

T.VDB ‘The love procession’

3) Interventie Walk-in Wardrobes / Rozet
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.
In de interventie Walk-In Wardrobes moedigden we individuele en collectieve daden van
reparatie en herstel aan: van het herstel van onze kleding tot het repareren van onze
disfunctionele systemen. Ruilen, delen, uitlenen, upcycling en hergebruik worden een daad
van verzet tegen een systeem dat ontworpen is voor veroudering en afval. Zoals de
ambassadrice van eerlijke mode Marina Spadafora wijselijk zegt: "de revolutie begint in je
kledingkast!".

Middels de Walk-in Wardrobes hebben we onderzoek gedaan naar systemen van burger
bezit door gebruik te maken van bestaande ruil-, inruil- en kledingbibliotheek systemen om
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verschillende methoden van niet-monetaire uitwisseling van kleding te testen. 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 vierden kleding als mijlpalen van geleefde
levens en plaatsen ze in de overgang van de ene drager naar de andere.
Hierin beperkten we ons niet alleen uit tot een uitwisseling van kleding, maar vooral ook tot
kennisdeling: van reparatie, verstel-technieken tot wassen en onderhoud, om een alternatieve
mode-economie op te bouwen waarin kleding zo lang mogelijk in omloop kan blijven.

Belangrijkste partners in dit programma-onderdeel waren - naast alle deelnemende lokale
ontwerpers, makers en de internationale designers (zoals Garcia Bello, Cedric Mizero en
Soup Archive) het kledingbibliotheek initiatief Outfit Library LESS en textielinzamelaar 2
Switch: vanuit de kleding-donaties van laatstgenoemde hebben we gezamenlijk tijdens de
biënnale een proefterrein kunnen opzetten van een kledingbibliotheek-systeem voor Arnhem.
De kledingstukken werden gerepareerd, opnieuw ontworpen, upcycled en getransformeerd
en komen weer in omloop bij de winkel van 2Switch in Arnhem. Dus als je nu 2Switch
bezoekt, vind je misschien wel een upcycled pareltje van een van de designers van de
Walk-in Wardrobes of een artikel dat met liefde is gerepareerd door je buren. Meest
belangrijke uitkomst van dit programmaonderdeel is dat er nu een voorstel ligt voor een
permanente kledingbibliotheek voor de stad, in samenwerking met bovengenoemde
partners.

4) Interventie Recovery Garden / Steile Tuin - Sonsbeekpark

De Recovery Garden heeft tijdens biënnale gediend als een plek waar we onze kleding weer
in contact kunnen brengen met de natuur. Middels wekelijkse workshops gegeven door drie
partners die we hebben aangesloten op dit programmaonderdeel werden bezoekers in de
gelegenheid gesteld te genieten van de alchemie die plaatsvindt bij het omzetten van
bloemen, kruiden en bladeren in natuurlijke kleurstoffen voor textiel. Textiel en kleding
mogen niet ten koste gaan van mens en planeet. De sector heeft veel schade aangericht,
maar kan ook bijdragen aan herstel en herstel. We moeten dringend investeren in de
ontwikkeling van een breed assortiment van biologisch afbreekbare materialen, als
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alternatief voor schadelijk synthetisch textiel en geïnvesteerd worden in onschadelijke,
natuurlijke kleurstoffen en verfmethoden.

De Recovery Garden hebben we ontwikkeld in samenwerking met de Hul le Kes Recovery
studio; een herstelatelier voor zowel mensen als textiel. Het perfectionisme dat onze
maatschappij lijkt te eisen van mensen en textiel richt enorme schade aan. Het huidige
modesysteem is erg vervuilend en produceert veel te veel. Bij mensen veroorzaakt dit
systeem voor sociale uitsluiting, minderwaardigheidsgevoelens, burn-outs en depressies.
De Hul le Kes Recovery Studio is in het leven geroepen om een plek te geven aan 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. Van Grond-tot-Garderobe: een rijkdom aan kleur, gemaakt door
de natuur. Hul Le kes heeft tijdens de biënnale een 10-tal workshops natuurlijk verven
gegeven, voor zowel basisschoolkinderen als studenten en volwassenen.

Hul Le Kes

Stichting Fibershed Nederland, onze tweede partner in dit verhaal, 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
sector overschrijdende samenwerking, heeft Fibershed 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.
Fibershed zet zich in voor meer aanbod en variatie in natuurlijke vezels en het lokaal
produceren van kwalitatief hoogwaardige en biologisch afbreekbare textiel en kleding.
Tijdens de biënnale is de bezoeker middels diverse talks en rondleidingen uitgenodigd 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. Aan de
hand van deze voorbeelden uit het internationale Fibershed-netwerk gaven zij inzicht in wat
er nu al mogelijk is en hoe onderzoekers, ambachtslieden en bedrijven kunnen investeren in
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natuurlijke kleur oplossingen die niet alleen een rijkdom aan kleuren bieden, maar ook
bijdragen aan natuurherstel en biodiversiteit.

De derde partij die we hebben uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de Recovery Garden
is Oshadi Collective uit India: Oshadi betekent 'essentie van de natuur' of 'helende plant' in
het Sanskriet. Het plant-tot-print-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.
Het Oshadi-systeem pakt alles aan: van vervuiling tot het behandelen van mensen met
respect en waardigheid. Oshadi heeft tijdens het verblijf in Arnhem kennis gedeeld met
lokale merken en designers wiens waarden overeenkomen met hun eenvoudige ethos: meer
teruggeven aan de aarde dan nemen. Eveneens hebben Nishanth Chopra en meester
blok-printer Shyamji Bhai een serie workshops gegeven in de Recovery Garden op 4 en 5
juni, ze hebben laten zien hoe het oude ambacht van blokdrukken in zijn werk gaat en
bespraken het proces van natuurlijk verven, van plant tot print.

Workshop blockprinting by Oshadi Collective (India)
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5) Interventie Walkaboutery en Whataboutery - Audrey Hepburnplein

De wekelijkse Whataboutery en Walkaboutery sessies vonden tijdens de biënnale plaats op
het Audrey Hepburnplein,als centraal middelpunt die alle betrokken locaties verbond
gedurende de vijf weken biennale. Midden op dit plein stond rondom de informatie-tribune
de zogenaamde ‘Listening Bench’ die hèt centrale punt vormde voor alle bezoekers om een
meet & greet te kunnen hebben met alle betrokken designers, kunstenaars en de
co-curatoren en verschillende makers om over hun werk te praten, waarin volledige
openheid en uitnodiging tot interacties, gesprek en discussie.

Het Whataboutery-programma betrof een reeks intieme gesprekken, maar soms ook
discussies en vooral interactie met de designers en kunstenaars die deelnamen aan State of
Fashion. Onderwerpen als ‘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 de industrie opnieuw ontwerpen, en
onze winkelstraten? Hoe zit het met gender, ras, de eeuwen van kolonialisme die
onnoemelijke schade hebben aangericht en nog steeds aanrichten op oorspronkelijke
gemeenschappen? Daarnaast organiseerden we drie keer per week Walkaboutery-tours
langs alle hoofdlocaties, wisselend thematisch ingestoken.

Whataboutery - partners in Recovery Garden:Hul Le Kes, Fibershed NL and Oshadi Collective
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II. DOELSTELLINGEN ZOALS BESCHREVEN IN PROJECTPLAN
De kernwaarden zoals geformuleerd in het meerjarenplan van State of Fashion zijn:
Inspiratie, Kennisuitwisseling, Samenwerking, Zichtbaarheid.
Vanuit deze kernwaarden stelden we de volgende doelen voor de biënnale van 2022:

● We willen minimaal 35 front runners/case studies uit het internationale modeveld
actief koppelen aan lokale en landelijke mode-initiatieven en opleidingen in Arnhem
en Nederland. Hiermee willen we enerzijds inspireren, door te tonen waar een
internationale nieuwe avant-garde mee bezig is, en anderzijds uitwisseling van kennis
en samenwerking op professioneel en educatief gebied stimuleren. We zetten
specifiek in op aandacht en plek voor stemmen uit niet-Westerse communities en
instituten.

Dit doel is bereikt. We ontvingen aanmeldingen uit meer dan 31 landen en hebben alleen al
binnen de tentoonstelling Fashion as Encounters 9 verschillende co-creators kunnen
programmeren en hen in drie sub-thema’s laten samenwerken, daarnaast hebben we in de
tentoonstelling eveneens kunnen werken met verschillende gast ontwerpers, makers en
collectieven voor zowel de installaties (eigen werk) alsmede voor het geven van de
workshops; zij kwamen onder meer uit China, Egypte, Bolivia, Taiwan, Colombia, Zuid
Afrika, Chili, Peru, Portugal, Vietnam, Brazilië, Indonesië en Zimbabwe.

Daarnaast hebben de interventies (gecureerd door Fashion Open Studio) eveneens ruim 20
internationale ontwerpers en makers in Arnhem uitgelicht tijdens de biënnale:

‘Designers in Residence’ / Fashion Open Studio >  Sindiso Khumalo
(Johannesburg), Toton (Indonesië), Tom Van der Borght/T.VDB  (Gent) en
Duran Lantink (A’dam/Parijs)
‘ Walk in Wardrobes’ > workshops door designer Cedric Mizero (Rwanda) die
samen met de makers werkzaam bij City at Home, het Arnhemse
ontmoetingscentrum ‘van vrouwen voor vrouwen’ heeft samengewerkt met
12 Syrische vrouwelijke vluchtelingen.
Ook het collectief Soup Archive uit Berlijn heeft workshops gegeven ism
Arnhemse makers voor studenten en andere geïnteresseerden, Garcia Bello
(Argentinië/Arnhem) idem en Outfit Library Less (Rusland/Arnhem) gaf naast
de verschillende kledingruil-evenementen eveneens workshops mbt
repair/onderhoud/verstellen van kleding.
‘Promenade on Slow street’ ism designer Clara Chu (China/UK)  die hier in
aanloop naar de biënnale 3 x een werkbezoek heeft gehad om de
samenwerking met sponsor/partner 2 Switch te kunnen bestendigen, tijdens
de biënnale hebben zij gezamenlijk workshops georganiseerd.
‘Recovery Garden’ waarin een serie van tien verschillende workshops
natuurlijk verven door Hul Le kes (Arnhem), zowel voor volwassenen als
kinderen en vier workshops block-printing (door duurzaam modelabel Oshadi
Collective (India) aan bod kwamen, we hebben in dit onderdeel eveneens
samengewerkt met Fibershed NL, onderdeel van de wereldwijde non profit
organisatie Fibershed.org, de belangenbehartigingsorganisatie die zich richt
op sector overschrijdende samenwerking met als missie de mode-industrie te
mobiliseren en te begeleiden bij het (her)bouwen en versterken van lokale
textiel toeleveringsketens.
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Cédric Mizero / Rwanda in samenwerking met City at Home (Walk-In Wardrobes - workshops )

● STOF brengt professionele netwerken bijeen in Arnhem (mode-hub). We willen
podium/zichtbaarheid/ontwikkelruimte bieden aan minimaal 15 kritische modemakers
en/of trajecten van ontwerpend onderzoek op het gebied van mode in
Arnhem/Gelderland/Nederland. Juist door tussentijds het gesprek aan te gaan en
reacties/feedback te ontvangen van peers, publiek en professionals, kunnen
ontwerpers en onderzoekers hun denk- en maakprocessen testen, voeden, scherpen
en aan partnerships bouwen.

Dit is op ieder onderdeel van het programma ontwikkeld; van de wekelijkse wisselende
workshops gecureerd door Not Enough Collective in de tentoonstelling in Eusebius tot aan
alle Fashion Open Studio interventies; het enorme aanbod aan wekelijkse workshops,
Whataboutery talks, het uitgebreide conferentie-programma met zowel lokale makers,
ontwerpers als onderzoekers als internationale collectieven en ontwerpers én alle andere
genoemde activiteiten heeft een rijkdom aan interactie tussen kritische lokale modemakers
en professie, peers, publiek en pers opgeleverd. (zie ook detail-beschrijving/namen per
programmaonderdeel hierboven)
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Clara Chu workshop ism 2 Switch - (Promenade on slow street - Rozet)

● We willen kennis en informatie over ‘de staat van de mode’ delen met een publiek
van 40.000 bezoekers, die offline of online deelnemen. Deze groep is voor ca. 30%
opgebouwd uit (internationaal) vakpubliek, media en studenten. Ca. 70% van de
groep bestaat uit een breed publiek van (cultuur- en mode) consumenten en
liefhebbers.

Kwantitatief: ‘Bezoeken’, doelstelling zoals beschreven in Marketing &
Communicatieplan: We willen 40.000 ‘bezoekers’ trekken met State of Fashion 2022 |
Ways of Caring. We verwachten dat bezoekers meerdere evenementen zullen bezoeken. Dit
lijkt realistisch aangezien we een hoofdtentoonstelling hebben en vijf programmaonderdelen,
zoals de interventies, deze zijn goed bereikbaar en allemaal op loopafstand.
Met het centrale thema Ways of Caring ging State of Fashion deze zomer op zoek naar
mogelijkheden om de mode-industrie duurzamer en zorgzamer te maken. Met kunstenaars
en makers van over de hele wereld én het publiek werd gewerkt aan de verbroken relatie
tussen de productie van mode en de drager. En met succes, want voor alle programma
onderdelen samen hebben we uiteindelijk ruim 38.000 bezoekers/’bezoeken’ mogen
ontvangen.

Kwantitatief: Online bereik, doelstelling zoals beschreven in Marketing &
Communicatieplan:
Website periode april - juli: 60.000 (15.000 per maand)
In de periode april 2022 - juli 2022 (2 maanden voor en 1 maand na) willen we 60.000
bezoekers bereiken. Dit doen we door tickets aan te bieden op onze eigen website, en het
meest complete en actuele programmaoverzicht duidelijk te tonen. En door ervoor te zorgen
dat de website altijd relevante exclusieve content heeft, en door de homepage zeer
regelmatig te updaten. Alle posts op social media hebben altijd een link naar onze website.

Uiteindelijke gegevens website via Google Analytics voor de website van State of Fashion:
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Maand Aantal
bezoekers/
waarvan unieke
bezoekers

Aantal sessies Opmerkingen

Oktober 2020 1026 /
1027

1572 Whataboutery 1
28 okt 2020

November 2020 1334/
1229

2290 Whataboutery 2
8 dec 2020

December 2020 2389/
2294

3655 Start Open Call for
Curators - half dec

Januari 2021 4954/
4748

7828 Einde Open Call for
Curators

Februari 2021 2511/
2229

3751 Whataboutery 3
10 feb 2021

Maart 2021 2800/
2632

4024 Whataboutery 4
23 maart 2021

April 2021 1626/
1519

2005 -

Mei 2021 1999/
1923

2436 Bekendmaking
Curatoren Teams

Juni 2021 1502/
1441

1908 Exercising Fashion
25 juni tijdens FDFA

Juli 2021 1290/
1185

1480 -

Augustus 2021 811/
784

916 -

September 2021 1510/
1486

1671 -

Oktober 2021 1205/
1166

1403 -

November 2021 3605/
3603

4874 Openstelling Open Call
for Contributors

December 2021 4634/
4455

6314 Einde Open Call
for Contributors

Januari 2022 1732/
1626

2311 Open Call ArtEZ;
24 januari open

Februari 2022 1802/
1680

2676 Open Call ArtEZ;
verlengd t/m 24 feb

Maart 2022 4532/ 5673 -
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Maand Aantal
bezoekers/
waarvan unieke
bezoekers

Aantal sessies Opmerkingen

3489

April 2022 5432/
4978

7689 -

Mei 2022 6560
6472

9470 Bijna open STOF 2022

Juni 2022 12.529/
12.158

17.355 Open STOF 2022
3 juni 2022

Juli 2022 5383/
5026

6821 Einde STOF 2022
10 juli 2022

TOTAAL 71166 98.122

Uiteindelijk hebben we in de periode januari 2022 t/m juli 2022 bijna 35.500 unieke
bezoekers via de website gegenereerd.

● We willen speciale aandacht besteden aan jonge mode-consumenten, die
nog beïnvloedbaar zijn in hun gedrag omtrent mode. Met een speciaal
educatieprogramma willen we minimaal 300 kinderen direct actief betrekken.

Het officiële Openingsfeest ‘Love-Joy-Now’ in Luxor olv Bas Kosters startte
om 20.00uur, om kinderen eveneens te laten deelnemen aan het grote
Modemaand openingsfeest met onder meer de ‘stitch & bitch’ workshop,
upcycling ‘up and undress’ verkleedpartij. Vanaf 10 jaar. Bezocht door circa
45 kinderen in leeftijd van 10-18 jaar.
Recovery Garden – in dit programma-onderdeel hebben we duurzaam
modelabel Hul le kes een 8-tal workshops laten geven gedurende de
biennale, rondom verven met planten. Op 8 juni en 6 juli waren deze
workshops specifiek ingericht voor kinderen vanaf 10 jaar, we hebben 2 x een
groep van 20 kinderen mogen ontvangen hiervoor.
Partnerprogramma ‘ Who cares what your wear’ i.s.m partner Fashionclash
Maastricht > https://rozet.nl/agenda/4961/who-cares-what-you-wear/We
hebben voor hen twee voorstellingen voor klassen van voortgezet onderwijs
kunnen organiseren ism Rozet, die onder meer door het Thomas a Kempis
college bezocht zijn. 120 leerlingen verdeeld over de verschillende
voorstellingen en aansluitende workshops.
Openingsprogramma Biënnale tijdens de Publieksopening op 3 juni: Twee
klassen van circa 50 leerlingen van het Thomas a Kempis college in Arnhem
hebben deelgenomen aan de interactieve ‘meditatie-sessie’ door Orsola de
Castro van Fashion Revolution, nadien hebben zij een gratis rondleiding langs
alle locaties gehad.
Workshop 6 juni Carolien Evers ‘geef je oude trui nieuw leven’ voor alle
leeftijden is bezocht door circa 25 jongeren.
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26 juni BIOPLASTIC LAB (KIDS & PARENT) je eigen hoed of masker maken
van bioplastic! Leuk voor jou en goed voor de natuur. Productontwerper Daan
Kruijssen gaat je leren hoe je jouw hoed of masker maakt. Wist je dat er
plastic bestaat, dat níet schadelijk is voor het milieu? ‘Bioplastic’ noemen we
dat. 2 workshops x circa 20 kinderen per workshop.
Workshops Tom Van der Borght – tbv de Love Yourself Procession.
Gedurende de drie-daagse workshops konden zowel volwassenen als
kinderen meedoen in het maken van maskers, vlaggen en totempalen tbv de
biënnale slot- presentatie door de stad, naast veel studenten hebben circa 10
kinderen in de leeftijd van 10-18 hebben hier eveneens aan meegewerkt.

● We willen nationaal en internationaal aandacht vragen voor het innovatieve
discours en het programma dat vanuit standplaats Arnhem aangejaagd wordt.
Om dit te bewerkstelligen zetten we enerzijds via onze pers strategie in op
minimaal 25 publicaties in Nederlandse media, minimaal 5 publicaties in
toonaangevende internationale media. Ons doel is te komen tot een groei van
ca. 7700 volgers (d.d. 17 oktober 2021) naar een following van minimaal
10.000 op onze social mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).

  In juni bezochten 700.000 mensen de Arnhemse binnenstad voor Juni Mode Maand
Arnhem. Dat is drie keer zo veel als in dezelfde maand een jaar geleden.*
Bron: De Gelderlander, artikel 12-07-2022.

Doelstelling aantallen social media in Marketing & Communicatieplan:
Instagram: 6500 volgers aan het einde van State of Fashion 2022
Facebook: 2300 volgers aan het einde van State of Fashion 2022
LinkedIn: 1200 volgers aan het einde van State of Fashion 2022

Medium Januari 2022 Juli 2022 September 2022

Facebook 2099 2183 2190

Instagram 4708 6375 6391

LinkedIn 927 1418 1450

Totaal 7734 9976 10.031

● We willen de positionering van Arnhem als hub voor mode-innovatie benadrukken
samen met onze strategische partners. Samen met de partners in het consortium
Modepartners 025 zetten we in op 60.000+ bezoeken aan Arnhem voor alle
mode-gerelateerde activiteiten in de maanden juni / juli 2022.

  In juni bezochten 700.000 mensen de Arnhemse binnenstad voor Juni Mode Maand
Arnhem. Dat is drie keer zo veel als in dezelfde maand een jaar geleden.*
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● State of Fashion is ingebed in een structuur van partnerships met lokale en
(inter)nationale organisaties en is een knooppunt van partnerships en netwerken
binnen onderwijs, overheid en bedrijfsleven (triple helix). Samen met minstens 10
andere Nederlandse partners en minstens 5 internationale partners bouwen we aan
een stevig netwerk voor Nederlandse mode en zetten we in op samenwerkingen die
biënnale-overstijgend zijn.

In Nederland is State of Fashion onderdeel van het Nederlandse waardengedreven mode-en
textielnetwerk Culture.Fashion, zijn we co-founders in Taskforce Fashion, samen met
partners M-ODE foundation en Fashionclash en hebben we voor deze biënnale
samengewerkt met Bureau Ruimtekoers, Fibershed NL, Good Brand Guru, FDFA, ArtEZ,
Museum Arnhem, Modekwartier, Docks Arnhem, Hul Le Kes, en nog vele anderen.
Internationaal hebben we een flinke stap voorwaarts gemaakt door vanuit ons co-founding
project Taskforce Fashion onderdeel te worden van de European Fashion Alliance
(https://www.europeanfashionalliance.org) waarin inmiddels meer dan 25 internationale
modeplatforms en organisaties verenigd zijn.

III. BEHAALDE RESULTATEN - INHOUD EN SAMENWERKING MET
PROJECTPARTNERS / LEGACY

Samenwerking met Projectpartners:

1) ArtEZ

Tijdens de State of Fashion biënnale 2022 organiseerden we opnieuw een
symposium/conferentie i.s.m. ArtEZ, ditmaal onder de titel ‘Ways of Caring /
Practicing Solidarity’. Dit symposium komt voort uit onze meerjarige strategische
samenwerking met ArtEZ en het bredere samenwerkingsverband Mode Partners
025, waarin de inhoudelijke agenda’s van verschillende Arnhemse en Gelderse
mode-organisaties voor de lange termijn op elkaar aangesloten worden. Met het
tweedaagse symposium verdiepen we thema’s die zowel een rol spelen in de
biënnale van 2022 als in de onderzoeksagenda van ArtEZ. Denk hierbij aan solidaire
(mode-)educatie, nieuwe solidaire community-based economieën en meer solidaire
praktijken van kleding maken en dragen. We brengen rond deze thema’s
opinieleiders, wetenschappers, ontwerpers en het bedrijfsleven digitaal en fysiek
bijeen om ideeën en strategieën voor de toekomst uit te wisselen. Via een Open Call
for Programs roepen we begin 2022 een internationaal netwerk op om bij te dragen
aan dit online seminar, dat gedurende 24 uur in 10+ landen over de gehele wereld zal
plaatsen. Academische partners, maar ook instellingen of andere organisaties
kunnen meedoen met een lokaal programma dat past bij het thema. ArtEZ en State
of Fashion kijken samen kritisch naar het selectieproces en de resultaten, en creëren
specifieke aandacht en plek voor stemmen uit niet-Westerse communities en
instituten. Waar/wanneer: Arnhem / online, seminar vindt plaats op 30 juni - 1 juli
2022.
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Definitieve cijfers voor de conferentie:
- Juni 30/6 > Livestream 1265 plays- 323 unieke kijkers

Gemiddelde kijktijd: 130 minuten (ca. 1 programmablok)

Bijgevoegd ook een uitsplitsing van de views/kijkers per land.

Top 10 aantal %

Netherlands 64 28%

Australia 23 10%

United Kingdom 32 14%

United States 53 23%

Brazil 28 12%

Germany 12 5%

India 9 4%

Canada 6 3%

Italy 4 2%

Juli 1/7
Live dag Stadhuis Arnhem - 150 bezoekers (waaronder professie-netwerk en educatie)

Symposium Practising solidarity/Ways of Caring ism ArtEZ - Stadhuis Arnhem 01-07

2) Fashion & Design Festival Arnhem (FDFA)

Het festival FDFA brengt mode, design en kunst en cultuur uit Arnhem en regio bij
elkaar. Het festival vindt jaarlijks plaats in de maand juni en vervult hiermee een
belangrijke functie bij het waarborgen van de continuïteit voor ontwerpers en makers
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in de regio. FDFA bundelt verschillende initiatieven op het gebied van mode en
presenteert deze initiatieven in samenhang naar buiten toe. In 2022 vonden FDFA en
State of Fashion gelijktijdig plaats. Waar FDFA in ‘tussenjaren’ waarin geen editie van
State of Fashion plaatsvindt zelf ook presentaties programmeert, richt zij zich in jaren
waarin de evenementen samenvallen op samenwerking en versterking van wat er al
gebeurt in de stad. Met FDFA hebben we afgelopen editie samengewerkt op het
gebied van programma voering, organisatie en communicatie:

State of Fashion heeft op de biënnale locaties naast de eigen programmering
eveneens podium geboden aan een deel van de door FDFA geselecteerde
Arnhemse makers, zoals o.a. Theodorus Johannes en Hans Hutting van de
Queer Needlework Circle.

Gedurende de gehele Arnhem Juni modemaand heeft State of Fashion een
extra informatiepunt gehuurd op het Centraal Station voor alle mode partners
zoals FDFA, Nacht vd Mode, Modekwartier, ArtEZ, etc. Hier heeft eveneens
een installatie van een van de FDFA designers gestaan gedurende de gehele
periode.

Gezamenlijke Persbijeenkomst State of Fashion en FDFA op 2 juli in Rozet

Gezamenlijke Officiële Openingsfeest ‘Love Joy Now’ op 2 juni in LUXOR

Openingsfeest State of Fashion en FDFA ‘Love Joy Now’ - 2 juni in LUXOR

3) Museum Arnhem

Museum Arnhem heeft een belangrijke rol als het gaat om het vertalen van complexe
inhoud naar een breder publiek. Daarnaast heeft het museum kennis en ervaring op
het gebied van presentatie en educatie. Vanwege haar heropening organiseert het
Museum Arnhem in 2022 geen modetentoonstelling, maar werken State of Fashion
en het museum tijdens de biënnale samen middels een rijk gevuld programma op 9
juli. Met een combi-ticket konden bezoekers zowel Museum Arnhem als State of
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Fashion bezoeken. Zo startte de dag met een activatie / performance van Molly
Vaughan’s Project 42 in Fashion as Encounters door Matthew Vaughan. Daarna was
er de mogelijkheid om de bezoek de Tenminste Houdbaar Tot expositie in Museum
Arnhem te bezoeken. Om vervolgens de dag af te sluiten met een speciale
Whataboutery met Molly Vaughan en Jan Hoek, gemodereerd door Theodoor
Adriaans.

Inhoudelijk en gemodereerd gesprek over de waarde van collectieven in de mode- en
kunstindustrie het belang van de gemeenschap om veranderingen tot stand te
brengen en plaats te maken voor andere stemmen. Het thema 'Exercising
Compassion' is een oproep om zorg te dragen voor het lijden van anderen bereid om
gezamenlijk actie te ondernemen en te verbeteren voor de toekomst. Beide sprekers
gebruiken hun werk om andere stemmen zichtbaar te maken en te streven naar
gelijkheid. Zij doen dit collectief. De lezing gaat over het belang van hun werk en de
vele manieren waarop zij een verschil proberen te maken. Hoe is hun ervaring tot nu
toe? Hoe wordt hun werk ontvangen en wat hebben ze tot nu toe geleerd?

Sprekers:

Molly Vaughan is een kunstenares uit Seattle die momenteel werkzaam is als
assistent-professor tekenen en schilderen aan het Bellevue College. In 2011 begon
Vaughan openlijk werk te maken als transvrouw. In Project 42 eert Vaughan de
levens van vermoorde transgender en gender non conforme Amerikanen. Met het
werk vraagt Vaughan aandacht voor het geweld waarmee transgenders en vooral
transvrouwen van kleur in de hedendaagse Amerikaanse samenleving
geconfronteerd worden. Door dit bewustzijn te creëren hoopt ze ook een collectief
bondgenootschap in de samenleving te realiseren. "42" verwijst naar de gemiddelde
levensduur van iemand in deze gemeenschap.

Jan Hoek (1984) is kunstenaar, fotograaf en schrijver. In zijn werk wordt hij altijd
aangetrokken door de schoonheid van buitenstaanders wereldwijd en wil hij graag
intensief samenwerken met mensen die normaal gesproken over het hoofd worden
gezien om samen een nieuw beeld te creëren.

Moderator Theodorus Johannes is filmmaker onderzoeker storyteller. Met reportages
die zich concentreren op mode als complexe maar krachtige vorm van communicatie
onderzoekt hen thema’s zoals identiteit en authenticiteit. Gemeenschappen folklore
en textiele handwerken staan centraal in hun kunstpraktijk.
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4) Rozet

Rozet fungeerde niet alleen een partner qua locatie, maar ook als projectpartner.
Tijdens de State of Fashion biënnale hebben we een test gedaan met openbare
Walk-in Wardrobes op verschillende plekken in de openbare ruimte. In
samenwerking met Rozet en met Outfit Library Less (kledingbibliotheek) én met
verschillende Nederlandse en internationale ontwerpers, creëerden we opvallende
openbare openbare garderobes, in Rozet. Voorbijgangers konden binnenlopen om
kledingstukken te lenen of ruilen, voor de duur van de biënnale en alles ertussen in.
Elk item draagt het verhaal van de originele eigenaar / maker en bevat uitgebreide
instructies over hoe ervoor te zorgen als het eenmaal geleend is. We nodigden
gebruikers uit om via social media verslag te doen van bijzondere stukken die ze
vinden. De wardrobes werden beheerd door vrijwilligers, die deels als beheerder en
deels als ambassadeur hebben optreden. Het programma liep gedurende de volle vijf
weken van de biënnale en werd gekoppeld aan een reeks kleine evenementen, zoals
re-styling events en gesprekken met ontwerpers. Het doel was om Arnhemmers
laagdrempelig kennis te laten maken met andere vormen van kleding kopen en
dragen. Na afloop is het concept geëvalueerd, worden momenteel de learnings
gedeeld met de partners en wordt met hen onderzocht of het initiatief een blijvende
vorm kan krijgen in de stad. In navolging hierop hebben we eveneens met Rozet
tijdens de biënnale een drietal evenementen georganiseerd waarbij de ‘winkelstraat
van de toekomst’ centraal stond: In drie creatieve pressure cookers bedachten de
deelnemers een prototype voor de nieuwe winkelstraat, het stadshart van de
toekomst. Hiervoor hebben we ism bureau Ruimtekoers de samenwerking gezocht
met FDFA, Platform Binnenstad Arnhem en Citymarketing Arnhem. De opbrengsten
van deze sessies hebben zo veel waardevolle informatie opgeleverd dat we deze in
een gezamenlijk document als manifest willen aanbieden aan gem. Arnhem,
ondernemers van de binnenstad en het stadsbestuur van Arnhem, waarbij we deze
resultaten zien als een voorzichtige ‘lobby’ voor de nabije toekomst.
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‘Kleding-swap’ door Outfit Library Less in Rozet - wekelijks tijdens de biënnale.

Overige partners Arnhem / Gelderland

- Gemeente Arnhem (Symposium ism ArtEZ, Culture.Fashion slotbijeenkomst,
communicatie

- Eusebius (tentoonstelling Fashion as Encounters)
- Filmtheater Focus (filmvertoning The True Cost + nagesprek ism Fibershed NL

- Fibershed NL (Recovery Garden en Focus filmavond)
- 2 Switch (op meerdere programma onderdelen materialen geleverd)

- SWOA en St. Vitanos (mbt workshops Designer in Residency Duran Lantink)
- City at Home (Interventie Walk in Wardrobes Cédric Mizero)
- Modekwartier / Nacht vd Mode (NS pand samenwerking)
- Citymarketing (o.a. Interventie Promenade on Slow Street)
- Platform Binnenstad Arnhem (o.a. Intervention Promenade on Slow Street)
- Hotel Haarhuis (Best Western Group) hospitality partner
- Dudok Groep (horeca)
- Showroom / CASA (intervention Fashion Open Studio / Designers in Residency)
- Scalabor (Recovery Garden)
- Hul le Kes (Recovery Garden)

Partners internationaal:
- Fashion Open Studio (co curators)
- Fashion Revolution (communicatie)
- Fibershed. Org (communicatie)
- London College of Fashion & Centre for Sustainable Fashion (Symposium knowledge
partner and guest speakers)
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IV. BEHAALDE RESULTATEN – BEZOEKERS

Publieksonderzoek: Ja (HAN rapport, belangrijkste bevindingen worden hieronder
beschreven)

Belangrijkste resultaten uit het HAN onderzoek;
- Met meer dan 35.000 bezoeken bereikt State of Fashion | Ways of Caring een groot,

grotendeels regionaal publiek.
- Meer in detail laat het onderzoek zien dat het merendeel van die bezoekers uit

Nederland afkomstig is (87,5%). Van deze Nederlandse bezoekers komt de helft uit
Arnhem zelf, en driekwart uit de regio (figuur 1). De bezoekers uit het buitenland
(12,5%) vertegenwoordigen een breed palet aan landen.

- Van de bezoekers is het grootste deel tussen 46-65 jaar, waarbij met name de
leeftijdscategorie tussen de 56-65 eruit springt. Dit is niet uniek voor deze steekproef
in deze editie, een vergelijkbare verdeling zien we bij eerdere edities.

- Het onderzoek laat zien dat bijna de helft van de bezoekers (47,3%) vanuit
persoonlijke motieven State of Fashion heeft bezocht (figuur 7). Professionele- en/of
sociaal- of culturele motieven zijn met 24% en 28% respectievelijk goed voor de rest
van de motivaties voor bezoek.

- Bezoekers van State of Fashion geven een gemiddeld een 7,34 als rapportcijfer.
Ongeveer driekwart van de bezoekers geeft een 7 of hoger, een kwart lager dan een
zeven. Het meest gegeven rapportcijfer is een 8,0 (31%), met een range tussen de 2
en 10.

- Bezoekers geven aan dat ze met name iets geleerd hebben over duurzaamheid.
- Nog meer in detail hebben we gevraagd in hoeverre die inzichten rondom

duurzaamheid echt nieuw voor ze waren. 40% geeft aan dat dit het geval was. In de
toelichting worden vaak de Kledingbieb en de Kledingrekken (met verhalen van de
makers over de omstandigheden waarin zij leven en de kleding produceren) in de
Eusebiuskerk genoemd als bron voor deze nieuwe inzichten.

- Tenslotte, op de vraag of het bezoek aan State of Fashion ook geleid heeft tot een
“implementatie intentie” om zaken qua duurzaamheid te
veranderen/oppakken/toevoegen/niet meer doen, geeft meer dan een derde, 36%,
aan dat dat inderdaad het geval is. De rest geeft aan dat ze dat niet van plan zijn.

V. ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Positionering
Aan de start van de eerste editie van State of Fashion in 2018 leek de koers voor het
evenement helder: in de top van de mode piramide een hoogwaardige tentoonstelling
ontwikkelen die internationaal pers en professionals aanspreekt. State of Fashion heeft met
die editie een geslaagd eerste evenement voltooid. De voorbereidingen op ons tweede
biënnale evenement zijn, mede op aangeven van fondsen en financiers, de volgende
aanpassingen doorgevoerd op onze initiële koers: ophoging van de doelstelling m.b.t. de
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bezoekersaantallen, het bereik van een algemener publiek en het betrekken van bredere
doelgroepen werd in de aanloop naar het evenement steeds belangrijker.
State of Fashion heeft op basis van de blauwdruk die met de eerste editie is ontwikkeld
deze koers verder aangescherpt en de doelstellingen verder doorontwikkeld in de tweede
editie: waar en hoe kan State of Fashion zich het beste verhouden tot haar key partners om
onderlinge versterking te bewerkstelligen? Hoe kunnen we acteren op kansrijke follow-ups?
Een belangrijk resultaat na de eerste editie is dat State of Fashion op de kaart is gezet als
(Arnhems) aanspreekpunt wat betreft mode, we zijn sinds 2021 onderdeel van de BIS vanuit
het Ministerie van OC&W, hebben een aantal partnerships tijdens deze editie verder kunnen
bestendigen, zoals die met Fashion en Design Festival Arnhem, Museum Arnhem en ArtEZ
en RIJN IJSSEL als verenigde partijen in Mode Partners 025.

Daarnaast heeft State of Fashion een duidelijke inhoudelijke regionale verankering gekregen,
gevoed door haar key partners door tijdens deze 2022 biënnale ook op praktisch
programma-niveau samenwerking aan te gaan met zowel policy-makers zoals platform
Binnenstad Arnhem, Citymarketing en Gemeente Arnhem, maar ook de Arnhemse retail,
brede culturele sector, stedenbouwkundigen, studenten: dit met als doel een toekomstig
vergezicht voor onze binnenstad samen te kunnen ontwikkelen, zo zijn we tijdens
‘Promenade on Slow Street’ in gesprek gegaan
over de toekomst van onze winkelstraten. Vanuit een reeks van drie events zijn we tot een
lijst van duurzame aanbevelingen voor ‘de winkelstraat van de toekomst’ gekomen die door
State of Fashion, FDFA, Platform Binnenstad Arnhem en Citymarketing Arnhem wordt in het
najaar van 2022 aangeboden aan de ondernemers van de binnenstad en het stadsbestuur
van Arnhem.

Co curatoren meet & greet - Rozet 2 juni
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Frequentie en timing
Zoals toegelicht in de BIS zullen we naast de tweejaarlijkse grote biënnale events eveneens
tussen-programma’s ontwikkelen, zoals vorig jaar met This is an Intervention zullen we ook
het komende jaar weer op eenzelfde wijze tussen programmering gaan aanbieden, in zowel
fysieke als online vorm, waarbij we onder meer kijken naar de doorontwikkeling van
co-creaties vanuit de biennale Ways of Caring en eveneens hoe we de eerdere
samenwerkingen kunnen consolideren.

Daarnaast willen we graag nadenken over de timing van het evenement. Om aan te sluiten
op het curriculum van ArtEZ, en om effectief met BO, VO en MBO scholen te kunnen
samenwerken, lijkt een start in juni niet handig. Een eerdere start van State of Fashion, bv. al
in mei, verhoogt naar verwachting de deelname van scholieren en studenten,
vanzelfsprekend streven we ernaar om een doorloop in juni tijdens de Modemaand te
handhaven.

Verdienmodellen
Onafhankelijk van de strategische koers die State of Fashion zal varen, blijven twee zaken
van groot belang: verankering in de stad en cultureel ondernemerschap. State of Fashion
kan lokale partnerships opnieuw onder de loep leggen en steviger vormgeven. Potentie voor
culturele verdienmodellen schuilt in de inhoud. De banden met innovatieve bedrijven (in de
regio en nationaal) kunnen aangehaald worden om partnerships te verkennen en er moet
structureel gewerkt worden aan een educatief programma dat landelijk in de markt gezet
kan worden.

Partnerships
Er is gedurende deze editie nog meer ingezet op het verstevigen van partnerships in Arnhem
en het creëren van draagvlak in de stad/regio, hierin zijn we deze editie meer dan geslaagd.
Voor een volgende editie wordt dit vanzelfsprekend voortgezet, maar worden ook nationale
en internationale partners belangrijker voor de bestendiging > Internationale netwerken zijn
onmiskenbaar verbonden aan de curatoren, uitdaging is deze netwerken warm te houden na
de biënnale. Daarnaast geven samenwerkingsprogramma’s zoals Taskforce Fashion een
stevige internationale verankering (onderdeel van de European Fashion Alliance)
Nationaal gezien is deelname aan het landelijke mode en textiel-netwerk Culture.Fashion
inmiddels relevant gebleken.

Marketing & Communicatie
Door veel wisselingen in het team hadden de marcom-afdeling van State of Fashion een wat
moeizame aftrap begin van dit jaar. Desalniettemin is er vanaf april veel tijd ingehaald en
enorm veel werk verzet, maar het team heeft toch last gehad van dit gegeven. Voor een
volgende editie is er behoefte aan een (meerjaren)visie ontwikkeld in afstemming met key
partners. Deze visie moet scherp afgestemd worden op de organisatie - en
projectdoelstellingen: wat doen we wel en niet, en waarom?
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Continuïteit in communicatie is evident: het moet niet stil worden na aflopen event, er
moeten activiteiten worden blijven ontwikkeld om zichtbaar te blijven. Hiervoor is een
duidelijke structuur in de organisatie en projectleiding bij State of Fashion voor nodig. In alle
strategische en financiële overwegingen dient hiervoor tijd en geld te worden gereserveerd.

Opening 2 juni - Eusebius
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