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RAF SIMONS
Raf Simons (°1968, Neerpelt) studeerde af als industriële vormgever aan het Hoger Instituut voor Visuele
Communicatie in Genk. Hij begon in 1991 te werken als meubelontwerper voor galeries en interieurs. Hij liep
stage bij de ontwerpstudio van Walter Van Beirendonck, waar hij aan de voorstelling en de decoratie werkte
van de showrooms en de collecties.
Aangemoedigd door Linda Loppa, voormalig hoofd van modeopleiding van de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten van Antwerpen, ontpopte hij zich als ontwerper van een mannenlijn in 1995 en lanceerde
hij het Raf Simons-label. Kenmerken zijn de smalle, rechte silhouetten. Hij haalt veel inspiratie uit de jeugden subcultuur.
Van dan af gaat het pijlsnel: in oktober 2000 werd Raf Simons aangesteld als hoofddocent van de
modeafdeling van de Universität für angewandte Kunst in Wenen, tot 2005. In 2003 behaalde hij de eerste
prijs Swiss Textiles Award.
Het 10-jarig bestaan van het label werd in de verf gezet met het boek ‘Raf Simons Redux’. De boekpresentatie
werd aangevuld met ‘Raf Simons 1995-2005’, mode/kunstevent in de Giardini di Boboli in Firenze.
Tussen 2005 en 2012 was hij creatief directeur voor zowel de mannen- als de dameslijn bij Jil Sander.
In april 2012 werd hij benoemd tot artistiek directeur bij Christian Dior voor de damescollectie haute couture
en de collecties pret-à-porter en accessoires. Raf Simons stelde zijn eerste haute-couturecollectie voor in
juli 2012. Simons werd in 2014 op de CFDA Awards, Council of Fashion Designers of America, bekroond als
beste internationale ontwerper.
Frédéric Tcheng maakte in 2014 een documentaire “Dior and I” over deze nieuwe fase binnen het modehuis
en de creaties van Raf Simons.
Naast Dior en zijn eigen label werkt Simons nog samen met Eastpak, Fred Perry, Adidas en Deense Kvadrat.
Met de lentecollectie 2017 brengt het Raf Simons label een hommage aan de in 1989 overleden befaamde
fotograaf Robert Mapplethorpe.
Sedert augustus 2016 is Raf Simons Chief Creative Officer bij het modehuis Calvin Klein. In februari bracht
hij voor het merk tijdens de Fashion Week in New York zijn eerste collectie uit.
Onlangs werd hij door de Amerikaanse modesector tijdens de 2017 CFDA Awards tweemaal bekroond als
beste ontwerper voor zowel vrouwenkleding als mannenkleding.
http://rafsimons.com
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