
Het openingsprogramma:

• Welkom door Bart Rutten (artistiek 
directeur Centraal Museum Utrecht) en 
Judikje Kiers (directeur Amsterdam Museum/
penvoerder Modemuze).

• Opening door Aynouk Tan (journalist/
curator/art director), interview met oprichter 
MAFB Marian Duff en fotografie duo Carin 
Verbruggen & Ferry Drenthem Soesman.

• Modeparade 10 jaar modecommunity 
MAFB: ontwerpers Jivika Biervliet, Lisa 
Konno en Eline Groendijk lieten zich 
inspireren door museumstukken.

• Aansluitend is er een borrel en 
gelegenheid om de tentoonstelling te 
bekijken.
 
Je bent van harte welkom op 17 mei. Graag 
je komst aanmelden via Facebook. 
 
 
Dresscode: feestelijk.

Modemuze@OBA:  INNOVATION
17 mei t/m 2 september 2018

Foto: Carin Verbruggen en Ferry Drenthem Soesman.
Inspiratie vormde de huipil grande uit Mexico (Tehuantepec), 
collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.

Uitnodiging

Met veel plezier nodigen wij je uit op 
donderdag 17 mei om 17.30 uur voor de 
feestelijke opening van de tentoonstelling 
Modemuze@OBA: INNOVATION. 
De opening is in de Expozaal van de Centrale 
OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam.

Modemuze is een samenwerking van: Amsterdam Museum, 
Centraal Museum Utrecht, CODA Museum, Fries Museum 
Leeuwarden, Gemeentemuseum Den Haag, Museum Arnhem, 
Museum Rotterdam, Museum Spakenburg, Nederlands 
Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, Rijksmuseum, Tassenmuseum 
Hendrikje, Textielmuseum, Theatercollectie Bijzondere 
Collecties UvA (Stichting TIN), Tropenmuseum/Afrikamuseum/
Museum Volkenkunde, Nederlandse Kostuumvereniging, 
Zuiderzeemuseum.

Rits, drukknoop of stretchmateriaal: 
vernieuwing in de mode zit vaak in details. 
Soms heeft iemand op het juiste moment 
het juiste idee en verandert daarmee de 
mode en ons kleedgedrag. We staan er niet 
vaak bij stil, maar katoen, felle kleuren en in 
de toekomst ook 3D-printen zijn niet meer 
weg te denken uit onze kledingkast.

Na de succesvolle editie van vorig jaar in 
de OBA komt Modemuze met een nieuwe 
tentoonstelling: 
Modemuze@OBA: INNOVATION
Een verrassende expositie mét een 
uitgebreid en divers evenementen-
programma. Van historische kleding tot 
hedendaagse outfits van jonge ontwerpers: 
veertien musea en vier verzamelaars kozen 
voorwerpen en verhalen binnen het thema 
innovatie. Speciaal voor deze gelegenheid 
nodigden de internationale modecommunity 
MAFB en Modemuze een nieuwe generatie 
ontwerpers uit om zich te laten inspireren 
door museale mode- en kostuumcollectie om 
zo tot nieuwe creaties te komen. 

Het digitale platform Modemuze presenteert 
een groeiend aantal museale mode- en 
kostuumverzamelingen online. 
Via www.modemuze.nl is het mogelijk om 
24/7 te dwalen, te ontdekken, te delen en 
te verwonderen. De kleren en accessoires 
vertegenwoordigen samen bijna vier eeuwen 
mode- en kostuumgeschiedenis beginnend 
bij de 17e eeuw en eindigend vandaag. 

https://bit.ly/2vnRXGi

