
Political Catwalk mixt mode met politiek
Deelnemer Narjiss wint de eerste prijs met een vrouwensymbool-jurk
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Hoe denkt de jongere generatie over de politiek? Hoe combineer je mode en politiek - en wat

heeft het een überhaupt met het ander te maken? Dit waren de hamvragen van Political Catwalk.

Organisator Stichting f6 zet zich met dit culturele project niet alleen in om jongeren bewuster te

maken van politiek en democratie, maar ook om hun sociale netwerk te versterken. Met een

artistiek leider als Sepehr Maghsoudi, masterclassdocent Bas Kosters en ontwerpers Parish en

Makers Unite als begeleiders, kon Political Catwalk niet anders dan wederom succesvol slagen.

Politici op de catwalk
De afgelopen maanden waren de jongeren iedere woensdagmiddag bezig met het bedenken,

ontwerpen en uitwerken van hun creaties voor de politici. Tot de modellen behoorden Eerste en

Tweede Kamerleden, leden van de Provinciale-Staten van Noord-Holland, Amsterdamse

gemeenteraadsleden én politici van het Stadsdeel West-Amsterdam. De show werd geopend

door VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam Marja Ruigrok. Ruigrok zette haar eerste schreden op

de catwalk in een lange witte jurk met meerdere armsgaten, gemaakt door Political Catwalk-

deelneemster Meike van Lelyveld.

Zwart, wit, met een vleugje regenboog
Naarmate de show vorderde werd duidelijk dat de complete collectie gebaseerd is op zwart/wit.

Met hier en daar wat vleugjes regenboog tussendoor, zoals bijvoorbeeld deelnemer Jamairo

Scoop liet zien. Aan zijn zwarte jurk had hij een enorme waaier in alle kleuren van de regenboog

bevestigd, die het ‘model’ tijdens het einde van haar loopje zo trots als een pauw liet uitwaaieren.

Hiernaast zagen we veel diverse creaties, waaronder een vrolijk gekleurd pak met gele glitter-

details, een met knopen bewerkte zwart satijnen cape, een quasi Griekse toga van wit kant en

een Batman-achtige jurk van zwart glanzend materiaal.

Winnaar Political Catwalk 2017
Tussen de shows door werden de bezoekers verrast met een dansperformance van ISH Dance

Collective. Op de beats van Bjørn Torske’s Eight Years lieten de drie dansers met hun ‘Political

Battle’ zien dat de politiek zelfs met dans uit te beelden is. Na alle ontwerpen te hebben gezien,

moest de jury haar oordeel vellen. Meike Lelyveld en Jamairo Scoop werden verblijd met een

eervolle vermelding, maar de grote winnaar van de aanmoedigingsprijs is Narjiss Bakali. Zij

toonde een knalroze jurk in de vorm van een omgekeerd vrouwensymbool. Volgens de jury

"prachtige symboliek voor gendergelijkheid" en daarom de winnaar van de eerste prijs, inclusief

een geldbedrag van €250,-.

Na het daverende succes van twee jaar geleden, is Political Catwalk
terug van weggeweest op de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam.
Twintig jongeren lieten hun ontwerpen voor tien geselecteerde politici
zien, waarna de jury de winnaar bekend maakte: Narjiss Bakali, met
een knalroze jurk in de vorm van het vrouwensymbool.
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Gemeenteraadslid van de VVD in Amsterdam Marja Ruigrok opende de show in een lange witte jurk met meerdere armsgaten gemaakt

door Political Catwalk-deelneemster Meike van Lelyveld. © Team Peter Stigter

2/11 Er waren veel diverse creaties te zien, zoals deze met knopen bewerkte zwart satijnen cape. © Team Peter Stigter

3/11 Een pak met daarop prints van het wapen van de Tweede Kamer de Staten-Generaal. © Team Peter Stigter

4/11 Een vrolijk ensemble met gele glitterdetails. © Team Peter Stigter

5/11 Kleding met een politieke boodschap, dat is Political Catwalk. © Team Peter Stigter

LEES OOK

Bas Kosters bouwt een uitzinnig feest op de catwalk

6/11 Een quasi Griekse toga van wit kant en zwart bloemdetail. © Team Peter Stigter

7/11 Een leren jas bewerkt met assemblage-technieken. © Team Peter Stigter
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Jamairo Scoops zwarte jurk waarop een enorme waaier in alle kleuren van de regenboog was bevestigd. Aan het eind van haar loopje

liet het ‘model’ deze waaier zo trots als een pauw uitwaaieren. © Team Peter Stigter
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Naarmate de show vorderde werd duidelijk dat de complete collectie gebaseerd was op een zwart en/of wit kleurenpallet. Hier en daar

werden de items afgewisseld met verwijzingen naar de regenboog. © Team Peter Stigter

10/11 Het winnende ontwerp van Political Catwalk ontworpen door Narjiss Bakali. © Team Peter Stigter

11/11 Het hele team van Political Catwalk 2017. © Team Peter Stigter
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http://fzes.nl/
http://sepehrmaghsoudi.com/
http://www.baskosters.com/
http://www.parish-nation.com/
http://makersunite.eu/
https://fashionweek.nl/artikel/14jul17-bas-kosters-bouwt-een-uitzinnig-feest-op-de-catwalk
https://fashionweek.nl/artikel/13jul17-das-leben-am-haverkamp-gaat-terug-naar-de-basis

