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Met de tentoonstelling “Suppose it’s true after all, what then…” 
maken Hans Demoed & Geert de Rooij, de ontwerpers van high-
fashion modebedrijf The People of the Labyrinths [POTL], een 
vervolg op hun succesvolle bijdrage [MAKE] BELIEVE aan MoBA 
2013: Fetishism in Fashion. De focus ligt nu vooral op de drijfveren 
van mensen om zich te onder scheiden. Demoed en De Rooij laten 
uit bundig hun invloeden en inspiratie zien; de kruisbestuiving 
tussen kunst, cultuur en mode met alle aan dacht voor het proces 
van onderzoek, beeldresearch en het verband tussen beeld-
communicatie en (mode-)identiteit.

U bent van harte welkom voor de opening met verrassingen op 
vrijdag 31 januari om 17.00 uur. De tentoonstelling wordt officieel 
geopend door Marjolein de Jong, Wethouder Cultuur, Binnenstad 
en Internationaal van de gemeente Den Haag.

With the exhibition “Suppose it’s true after all, what then …” Hans Demoed 
& Geert de Rooij, the design team behind high fashion brand The People of 
the Labyrinths [POTL], have produced a sequel to [MAKE] BELIEVE, their 
successful contribution to MoBA 2013: Fetishism in Fashion, now zooming 
in on what motivates people to stand out from the crowd. Demoed & De 
Rooij will lavishly showcase their influences and sources of inspiration; the 
cross-fertilization of art, culture and fashion, especially focusing on the 
process of research and the links between image communication and 
(fashion) identity.

You are very welcome to attend the opening - with surprises - on Friday 31 
January 2014 at 5 pm. The exhibition will be officially opened by Marjolein 
de Jong, The Hague's alderman for Culture, City Centre and International 
Affairs.

N.B. Op zaterdagmiddag 15 februari organiseert GEMAK een seminar over mode-

identiteit met o.m. POTL, Rita Suers, Karin Schacknat, en Jaysha Obispo. 

Meer info via gemak.org


