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Jean-Paul Gautier on Karibian alueen tärkeimmän muotiviikon  
päätähti Dominikaanisessa tasavallassa 
 
Dominikaaninen tasavalta valloittaa muotimaailman ja vastaanottaa merkittäviä 
vieraita maan pääkaupungissa Santo Domingossa DominicanaModa-muotiviikon 
aikana lokakuussa.  
 

Dominikaaninen tasavalta on Karibian alueen johtava 
tekstiiliteollisuusmaa. Vuosittain järjestettävä 
DominicanaModa on tärkeä näyteikkuna koko Karibian 
alueelle ja Latinalaiselle Amerikalle. Tapahtuma on 
Karibian alueen tärkein muotitapahtuma, joka nauttii 
suurta arvostusta. 
 
Parhaita brändejä ja huippusuunnittelijoita 
 
DominicanaModa järjestetään tänä vuonna 20.–24. 
lokakuuta. Nyt kymmenennen kerran järjestettävän 
muotiviikon päätähti on maailmankuulu ranskalainen 
muotisuunnittelija Jean-Paul Gautier. 
 
Muotiviikko houkuttelee ostajia ja matkailijoita kaikkialta 
maailmasta. Yli 70 dominikaanista ja kansainvälistä 
tähtisuunnittelijaa ja brändiä ovat edustettuina 
DominicanaModassa. Tapahtuma tarjoaa erinomaisia 
mahdollisuuksia alan toimijoille. 
  

Muotiviikolla edustettuina ovat naisten, miesten ja lasten vaatteet ja asusteet, kuten 
jalkineet, korut sekä kauneustuotteet eri kategorioissa yöasuista vapaa-ajan- ja ranta-
asuihin. 
 
Päivittäisissä näytöksissä esitellään tekstiilialalla arvostettuja Dominikaanisen tasavallan 
parhaita brändejä ja suunnittelijoita. Monet maailmankuulut yritykset valmistavat tuotteitaan 
Dominikaanisen tasavallan tehtaissa ja maassa on yksi maailman kymmenestä 
arvostetuimmasta muotisuunnittelukoulusta, The Altos de Chavón School of Design. 

   
Muotia ja hyväntekeväisyyttä 
 
Jean-Paul Gaultier ja hänen tiiminsä esittelevät 
Gaultierin haute couture -malliston lauantaina 24. 
lokakuuta Fashion for Help -tapahtumassa. 
Fashion for Help päättää muotiviikon vuosittain ja 
se on tärkeä varainkeruutapahtuma, jolla kerätään 
varoja paikalliseen hyväntekeväisyyteen. 
DominicanaModan päätösparaati esittelee 
suunnittelijoiden mallistoja ja tapahtuma päättyy 
Jean-Paul Gautierin kunniaksi järjestettävään 
gaalaillalliseen. 
 

 
 



 
 

 
Perustamisestaan lähtien DominicanaModa on toiminut 
yhteiskuntavastuun hengen mukaisesti ja osa 
tapahtuman tuotoista jaetaan maassa yli 40 
hyväntekeväisyysjärjestölle. Hankkeen ideologisena 
tavoitteena on käyttää suurin osa tuotoista sairaiden, 
köyhien ja kodittomien lasten hyväksi tehtävään 
humanitaariseen työhön, josta vastaavat useat järjestöt 
Dominikaanisessa tasavallassa. 
 
Rentoutumista ja aktiviteetteja 
 
Vierailuun muotiviikolla voi mukavasti yhdistää 
rentouttavan loman jollakin Dominikaanisen tasavallan 
monista palmujen reunustamista rannoista, upeissa 
golfkohteissa tai historiallisessa pääkaupungissa Santo 
Domingossa, jonne Kolumbus ja hänen miehistönsä 
rantautuivat vuonna 1492 ensimmäisenä kohteenaan 
Atlantin ylityksen jälkeen. Hyviä vaihtoehtoja ovat myös 
lomakohteet Punta Cana ja Bayahibe, joista löytyy 

kaikkea eksoottiseen lomanviettoon – aurinkoa, rantoja, hyvää ruokaa, urbaania 
kaupunkielämää ja vieraanvaraiset ihmiset, jotka toivottavat sinut tervetulleeksi. 
 
 
Tietoja Dominikaanisesta tasavallasta 
Kristoffer Kolumbus vieraili Dominikaanisessa tasavallassa maan ensimmäisenä turistina jo 
vuonna 1492. Hänen jälkeensä maassa ovat käyneet lukemattomat turistit – mukaan lukien ne 
viisi miljoonaa, jotka lomailivat Dominikaanisessa tasavallassa vuonna 2014. Maassa on yli 25 
upeaa golfkenttää ja se on useasti valittu Karibian alueen ja Latinalaisen Amerikan parhaaksi 
golfkohteeksi. Huippukenttien lisäksi Dominikaanisessa tasavallassa vierailevaa hemmottelevat 
lukuisat luksuslomakeskukset, maan koskematon luonto, tyylikkäät kaupungit sekä viehättävät 
kylät täynnä lämpöä ja ystävällisiä ihmisiä. 
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