
	  
	  

	  
	  

	  

PERSBERICHT	  
23	  oktober	  2014	  	  

Fashion	  Night	  
Marga	  Weimans	  
14	  november	  2014,	  20.00-‐21.30	  
	  
WOW	  organiseert	  op	  14	  november	  de	  eerste	  editie	  van	  een	  nieuwe	  serie	  ‘Fashion	  Nights’	  in	  WOW.	  
Deze	  avond	  staat	  in	  het	  teken	  van	  Marga	  Weimans;	  een	  van	  de	  meest	  eigenzinnige	  	  
modeontwerpers	  van	  Nederland	  op	  dit	  moment.	  Tijdens	  deze	  avond	  geen	  modeshow	  op	  een	  hoge	  
catwalk,	  maar	  een	  laagdrempelige	  setting:	  een	  intiem	  gesprek	  met	  Weimans	  over	  haar	  drijfveren	  
en	  inspiratiebronnen,	  over	  haar	  modehuis	  en	  haar	  ontwerp-‐	  en	  maakprocessen.	  Tijdens	  de	  avond	  
bewegen	  modellen	  met	  creaties	  van	  Weimans	  tussen	  het	  publiek.	  Stoffen	  en	  materialen	  kunnen	  
van	  dichtbij	  bekeken	  en	  aangeraakt	  worden	  en	  het	  publiek	  kan	  vragen	  stellen.	  	  
	  
Marga	  Weimans	  
Modeontwerpster	  Marga	  Weimans	  (Rotterdam,	  1970)	  is	  een	  van	  de	  meest	  eigenzinnige	  modeontwerpers	  van	  
dit	  moment	  en	  staat	  bekend	  als	  iemand	  die	  de	  grenzen	  tussen	  mode	  en	  andere	  kunstvormen	  opzoekt.	  	  
Zo	  slaat	  ze	  bruggen	  tussen	  mode,	  theater	  en	  moderne	  techniek,	  bijvoorbeeld	  met	  haar	  Augmented	  Reality	  jurk	  
waarmee	  ze	  nieuwe	  betekenislagen	  met	  Layar	  aan	  haar	  kleding	  toekent.	  Ook	  onderzocht	  ze	  hoe	  mode	  en	  
technologie	  kunnen	  versmelten	  met	  haar	  Samsung	  Tablet-‐creatie	  -‐	  een	  jurk	  waarin	  tablets	  zijn	  verwerkt	  die	  
beelden	  vertoonden	  van	  het	  DNA-‐motief	  van	  Marga	  Weimans.	  	  
	  
Weimans	  studeerde	  af	  aan	  de	  modeopleiding	  van	  de	  Koninklijke	  Academie	  voor	  Schone	  Kunsten	  te	  Antwerpen	  
en	  viel	  direct	  op	  met	  haar	  afstudeercollectie	  waarmee	  zij	  de	  voor	  het	  eerst	  uitgereikte	  i-‐D	  Styling	  Award	  won.	  
Afgelopen	  jaren	  toonde	  zij	  haar	  kenmerkende	  ontwerpen	  o.a.	  in	  musea	  en	  op	  de	  catwalk	  van	  de	  Amsterdam	  
Fashion	  Week.	  Op	  dit	  moment	  heeft	  ze	  een	  solotentoonstelling	  in	  het	  Groninger	  Museum	  (t/m	  23	  november).	  	  
Weimans	  onderzoekt	  uiteenlopende	  thema’s	  die	  vaak	  te	  maken	  hebben	  met	  identiteit,	  technologie	  en	  
schoonheid	  die	  ze	  vervolgens	  vertaalt	  in	  opvallende	  outfits,	  die	  een	  combinatie	  zijn	  van	  puur	  handwerk	  en	  high	  
tech.	  Kenmerkend	  voor	  haar	  handschrift	  zijn	  de	  contrastrijke	  grafische	  patronen,	  waarmee	  ze	  verwijst	  naar	  
haar	  Surinaamse	  achtergrond.	  	  
	  
Fashion	  Nights	  
WOW	  zal	  vanaf	  november	  één	  keer	  per	  kwartaal	  een	  Fashion	  Night	  organiseren,	  steeds	  in	  een	  laagdrempelige	  
sfeer	  en	  met	  een	  bekende	  en/of	  talentvolle	  jonge	  modeontwerper.	  De	  avonden	  worden	  steeds	  geopend	  met	  
een	  interview	  met	  de	  modeontwerper	  waarin	  deze	  wordt	  uitgedaagd	  om	  niet	  alleen	  over	  eigen	  werk	  te	  
vertellen	  maar	  ook	  over	  ontwikkelingen	  in	  het	  vak	  en	  zijn	  of	  haar	  wensen	  en	  dromen	  voor	  de	  toekomst	  van	  het	  
vak.	  Het	  interview	  wordt	  gevolgd	  door	  een	  kleine	  modeshow	  met	  modellen	  die	  vervolgens	  tussen	  het	  publiek	  
bewegen.	  Stoffen	  en	  materialen	  kunnen	  van	  dichtbij	  bekeken	  en	  aangeraakt	  worden,	  modellen	  kunnen	  
ondervraagd	  worden	  en	  ontwerpers	  geven	  toelichting	  op	  hun	  werk.	  Bij	  voorkeur	  worden	  ontwerpers	  gekozen	  
die	  bruggen	  slaan	  met	  andere	  disciplines	  of	  bijzonder	  innovatief	  werk	  leveren.	  WOW	  heeft	  voor	  de	  eerste	  twee	  
Fashion	  Nights	  modeontwerpers	  Marga	  Weimans	  en	  Pauline	  van	  Dongen	  benaderd.	  Van	  Dongen	  is	  op	  18	  
december	  te	  gast	  bij	  de	  Fashion	  Night	  #2.	  	  
	  



	  
	  

	  
	  

Praktische	  informatie	  
Locatie:	  	  WOW	  Amsterdam,	  Wiltzanghlaan	  60,	  Amsterdam	  	  
Entree:	   €	  5,-‐	  	  	  
	  
Aanvullende	  informatie:	  	  
Voor	  meer	  informatie	  en/of	  beeldmateriaal	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Marlies	  Buurman,	  curator	  WOW:	  	  
marlies@wow-‐amsterdam.nl.	  	  
	  

	  
ATELIER	  SS'15	  collectie,	  getoond	  tijdens	  Mercedes	  Benz	  Fashion	  Week	  in	  juli.	  	  	  
	  
	  


