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Startschot state of fashion 2018 
 
Vandaag gaf Ron König, wethouder economie en duurzaamheid in Arnhem, het 
startschot voor een gezamenlijke zoektocht naar de verbeelding van nieuwe waarden 
in mode en textiel, in voorbereiding op ‘state of fashion 2018 | searching for the new 
luxury’, dat op 1 juni volgend jaar opent in Arnhem. Deze zoektocht naar een 
duurzamer en eerlijker modesysteem gaat ons allen aan en iedereen is uitgenodigd 
hieraan bij te dragen: publiek, bedrijven, media, opleidingen en overheden. 
 
De start ging gepaard met de lancering van de website stateoffashion.org, naar ontwerp van 
Fabrique, die vanaf nu het platform en informatiepunt zal zijn voor iedereen die aan deze 
gezamenlijke zoektocht wil bijdragen. De State of Fashion site zal het komende jaar 
voorlopers in deze thematiek introduceren, bestaande kennis verzamelen en een activerend 
instrumentarium aanbieden.  
 
De textielindustrie is, na de chemische, de tweede meest vervuilende ter wereld. Fast 
fashion steunt op slecht betaalde arbeid in gevaarlijke omstandigheden. Het roer moet om, 
iedereen weet het, maar niemand weet nog werkelijk hoe. De zoektocht is echter 
noodzakelijk en kan inspirerend zijn: wanneer ontwerpers hun verbeeldingskracht inzetten, 
het bedrijfsleven zich veranderingsgezind toont, en het publiek de kennis en middelen krijgt 
om zelf actief richting te geven aan een ‘nieuwe luxe’, die duurzamer en eerlijker is: 
 
NO WASTE  = THE NEW LUXURY 
FAIRNESS   = THE NEW LUXURY 
REUSE  = THE NEW LUXURY 
TECH   = THE NEW LUXURY 
SLOW   = THE NEW LUXURY 
ESSENTIAL  = THE NEW LUXURY 
AGENCY  = THE NEW LUXURY 
IMAGINATION = THE NEW LUXURY 
 
Vandaag lanceerde State of Fashion ook een internationale Open Call die initiatieven uit de 
hele wereld uitnodigt zich in 2018 in Arnhem te presenteren. Daarbij kan het gaan om 
nieuwe grondstoffen, nieuwe business modellen of nieuwe high tech productiemethodes, in 
projecten van ontwerpers, NGO’s, bedrijven, etc. Dit probleem gaat de hele wereld aan en in 
de hele wereld werken mensen aan oplossingen. State of Fashion brengt ze samen. 



 

 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Museum Arnhem vertelden José Teunissen, curator, en 
Christine de Baan, directeur, over State of Fashion, opvolger van de Arnhem Modebiënnale. 
Gespreksleider Hasna El Maroudi interviewde vertegenwoordigers van Museum Arnhem, 
ArtEZ, Fashion & Design Festival Arnhem, Wageningen UR en anderen over hun partnership 
met State of Fashion.  
 
 
State of Fashion 
Het vierjaarlijkse mode-event State of Fashion richt zich op een duurzame toekomst. Als 
internationaal en interdisciplinair platform voor ideeën, experiment, onderzoek en 
samenwerking verenigt State of Fashion ontwerpers, bedrijven en opleidingen in mode en 
textiel, met de gedeelde ambitie hun industrie toekomstgerichter, eerlijker en 
milieuvriendelijker te maken.  
 
José Teunissen 
Curator van ‘state of fashion 2018 | searching for the new luxury’ José Teunissen is Dean 
School of Design & Technology bij het London College of Fashion en veelgevraagd curator, 
onderzoeker en auteur. In 2015 maakte zij voor Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam de tentoonstelling ‘The Future of Fashion is Now’, die later doorreisde naar 
Shanghai en Shenzhen. Van 2002 tot 2015 was José Teunissen lector aan de Fashion 
Masters bij ArtEZ, waar ze onder meer in 2012 het CLICKNL | Next Fashion programma 
opzette en zorgde voor de oprichting van het Future Makers | Centre of Expertise in 2015. 
 
Stichting Sonsbeek & State of Fashion 
Stichting Sonsbeek & State of Fashion organiseert tweejaarlijks een groot cultureel event in 
Arnhem. Na de hedendaagse kunsttentoonstelling Sonsbeek’16 | transACTION is State of 
Fashion 2018 | Searching for the New Luxury het volgende event. De stichting organiseert 
deze twee vierjaarlijkse events met steun van de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland 
en met ArtEZ en Museum Arnhem als voornaamste partners. Christine de Baan is algemeen 
directeur van de stichting. Meer informatie: info@sbstof.org | www.sbstof.org. 
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