
Het onverwachte succes van MOAM
Oprichter Martijn Nekoui: “In Europa is dit een uniek concept”
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SHARE

MOAM Collective is een groep die is samengesteld uit een aantal van de beste

afstudeerders van verschillende Nederlandse academies. Samen werken zij zes maanden

lang aan een gezamenlijke collectie die met verschillende visies een geheel moet gaan

vormen. De jonge ontwerpers zijn geselecteerd op hun aansluitende specialismen om dit

resultaat te kunnen bewerkstelligen. Gedurende de periode van concept tot eindresultaat

worden ze bijgestaan door de zogenoemde ‘ruggengraat’ van het collectief, modepioniers

Frans Ankoné, Mariette Hoitink en Peter Leferink. In verschillende fases van het traject

krijgen ze feedback, inspiratie en kennisoverdracht van prominente namen uit de

Nederlandse modewereld. De coaches die voor deze derde editie hun deskundige en

kritische blik tijdens de ontwikkeling van de collectie kwamen werpen, waren: Claes Iversen,

Dieter de Cock, Fiona Hering, Jan Jansen, Jan Taminiau, Maison the Faux, Mart Visser,

Pauline van Dongen, Ronald van der Kemp, Saskia Stoeckler en de creatief directeur van

Amsterdam FashionWeek, Iris Ruisch. 

moamamsterdam
Moam Hq Volgen

20 SEPTEMBER 2016

481 vind-ik-leuks 1 opmerking
Our fabulous coach @iris.ruisch taking it all in. How will the collection come
together on the catwalk? Time is ticking. #moam #amsterdam #catwalk Instagram

moamamsterdam Volgen

21 AUGUSTUS 2016

593 vind-ik-leuks 7 reacties
WANTED WANTED! Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van de
nieuwe collectie voor MOAM collective 2016. Medio oktober zullen we deze
showen! Hiervoor zijn wij op zoek naar een paar extra handen die ons kunnen
helpen met onze fantastische werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
stikken, borduren, knippen en afwerken. Ervaring is een pré, maar alle hulp is
welkom! We werken op zondag, maandag en dinsdag in het centrum van
Amsterdam. Ben jij onze nieuwe held of ken je iemand die het leuk vindt
onderdeel te zijn van de nieuwe collectie (die echt te gek wordt!) laat het ons
weten! Liefs, Het MOAM collective team #moam #amsterdam #intern Instagram

moamamsterdam
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9 AUGUSTUS 2016

577 vind-ik-leuks 4 reacties
SNEAK PEEK! First looks are (kinda) finished. Serving some colourful elements to
get through the rainy days. #moam #amsterdam #tuesday Instagram

In het kader van alweer de derde editie van MOAM dat vorige week

donderdagavond plaatsvond, stelden we een aantal vragen aan initiator en oprichter Martijn

Nekoui. 

Wat betekent mode voor jou?
“Ik heb niet zozeer iets met mode, voor mij gaat het meer om vrijheid en creativiteit. Iets

nieuws maken, iets creëren. Of dat nu mode, kunst of fotogra]e is, maakt mij niet zo veel

uit. Als het maar iets vertelt en iets nieuws laat zien, dat vind ik het allerbelangrijkst.”

Wat was je initiële doel met het opzetten van het MOAM-
collectief? Wat waren je verwachtingen toen je begon?
“MOAM is voor mij echt een platform geweest om jong, creatief talent een podium te

geven. Ik wil ze een soort masterclass bieden met de crème de la crème van de

Nederlandse mode. Een ontwikkeltraject waarbij kennisverbreding en talentontwikkeling

centraal staan. Ik had natuurlijk nooit durven dromen dat ik binnen drie jaar met namen heb

kunnen werken als Doutzen Kroes, Viktor&Rolf, Jan Taminiau, het Rijksmuseum en wijlen

Frans Molenaar. Ik ben daar dan ook nog steeds elke dag enorm dankbaar voor.”

moamamsterdam
Moam Hq Volgen

15 AUGUSTUS 2016

571 vind-ik-leuks 3 reacties
Meetings, meetings, meetings. A busy but exciting week filled with new ideas to
explore from @fransankone and @p.c.leferink. #moam #amsterdam #coaching Instagram

moamamsterdam
Moam Hq Volgen

6 OKTOBER 2016

781 vind-ik-leuks 3 reacties
Seven days left. Every day a little preview, today we show what it's all about, the
first seven looks of our new collection. Eighteen more to come! #moam
#amsterdam #fashion Instagram

Als je terugkijkt naar de eerste editie en deze aankomende
derde editie, wat is dan de grootste groeicurve geweest?
“MOAM is een uniek project. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Nergens anders

kan een groep designers in volledige creatieve vrijheid een collectie ontwerpen en ook nog

worden gecoacht door de grote namen uit de industrie. De eerste editie was dan ook vooral

veel uitproberen, doorknallen… alles draaide op intuïtie. Na drie seizoenen is er wel meer

een draaiboek en een ‘soort van’ planning, maar we werken elk jaar met een ander

collectief, andere coaches en een totaal ander concept. Dus je kunt eigenlijk nog steeds

niets voorspellen. Dat vind ik er zo tof aan.”

Wat zijn jouw persoonlijke hoogtepunten als initiator en
oprichter?
“Hoogtepunten voor mij zijn de shows waarbij alles samenkomt. Ook voor deze productie

werkten we met de allerbeste namen op het gebied van licht, geluid, choreogra]e, make-up

en haar. Je hebt zes maanden toegewerkt naar zo’n show. Die ontlading bij het slotapplaus

is voor mij echt uniek.”

Welke van de 25 looks van deze derde MOAM-collectie is
jouw favoriet? Kun je dit toelichten?
“Ik heb eigenlijk nooit een favoriet in de collectie. Omdat je elk stuk vanaf allereerste

schets ontwikkeld ziet worden, heeft elk item en elke look een eigen verhaal. De tijd en

energie die de designers er in stoppen, maakt het voor mij stuk voor stuk bijzonder. Alles

wordt met de hand gemaakt, dus het zijn ‘unique pieces’. De geweven items met witte print

die de designers zelf hebben mogen ontwikkelen in samenwerking met het TextielMuseum,

zijn wel een hoogtepuntje!”

moamamsterdam
Moam Hq Volgen

22 AUGUSTUS 2016

604 vind-ik-leuks 4 reacties
We are ready to start this rainy rainy rainy day with some bold colors to keep the
design spirit alive. #moam #amsterdam #fabric Instagram

Voor het eerst werd er tijdens het ontwerp- en coaching-traject van MOAM ge]lmd. Om de

drie weken werd er een video getoond op Vogue.nl. De video’s zijn hier te bekijken. De

gehele documentaire is op 30 oktober te zien op NPO3.

Tijdens hun opleiding leren aankomende modetalenten de basistechnieken
en het ontwikkelen van een eigen stijl. Maar willen ze echt uitblinken
binnen het vakgebied van modeontwerper, dan moeten ze vlieguren
maken. Hoe mooi is het dan als je een traject kunt volgen waar je door
gerenommeerde vakmensen gecoacht wordt? Dat is MOAM van Martijn
Nekoui. 

LEES OOK
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"Elk jaar werken we met een ander
collectief, andere coaches en een totaal
ander concept. Dus je kunt eigenlijk nog
steeds niets voorspellen "

"Omdat je elk stuk vanaf allereerste schets
ontwikkeld ziet worden, heeft elk item en
elke look een eigen verhaal"
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