In elk nummer praat Talent met jonge mensen
die kans zien hun talenten optimaal te
benutten. Aan het woord is de 26-jarige
modeontwerpster Pauline van Dongen.
‘Ik moet niet alles willen kunnen.’
door Anne van Kessel
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Interview

Multitalent Pauline van Dongen:

Fotografie: Mike Nicolaassen

‘Over vijf jaar
verkoop ik
internationaal’
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‘I

k heb een grote fascinatie voor biologie, natuurkunde
en scheikunde en de beweging van het lichaam fascineert me. Voor iedere collectie doe ik uitgebreid onder-

zoek. Ik heb een innovatieve benadering van mode en werk vaak
met nieuwe technieken. Mode heeft met veel verschillende disFotografie: Mike Nicolaassen

ciplines te maken en dat probeer ik met mijn werk ook te laten
zien. Voor mij is mode veel meer dan esthetiek, je kunt er veel
meer mee bereiken en laten zien.’
Ik ben op bezoek in het atelier van modeontwerpster Pauline
van Dongen in de Mode Incubator in Arnhem, een pand waar
zes startende ontwerpers begeleid worden op creatief, communicatief, maar ook financieel vlak. ‘Het is lastig om na de veilige
omgeving van je opleiding te starten. Je weet veel van ontwerpen, maar er komt zoveel meer bij kijken. En je kunt wel graag

van een 3D-geprinte schoen. Die schoenen vliegen nog steeds de

een eigen label willen, maar je moet het ook kunnen. Doordat

hele wereld over voor tentoonstellingen. Technologie speelt in al

ik een atelier bij de Mode Incubator huur, krijg ik de kans om

haar ontwerpen een belangrijke rol. In augustus 2012 woonde ze

gebruik te maken van het netwerk van anderen en mijn zakelijke

een maand in Wenen waar ze, samen met Daniel Schatzmayr,

kennis flink uit te breiden. Daarnaast leer ik veel door te lezen en

elektrotechnisch ingenieur, software ontwikkelaar en robot hac-

ervaring op te doen, ondernemend te zijn.’

ker, aan een jurk voor de tentoonstelling Technosensual werkte.
Die jurk bestaat uit 600 flip-dots, kleine elektromagnetische

Kist vol plastic

schijfjes die aan de ene kant zwart zijn en aan de andere kant

In de studio hangen rekken voor kleding en zijn drie stagiaires

rood. Met 4300 gesoldeerde verbindingen zitten ze aan elkaar

aan het werk. ‘Het werk aan mijn collectie staat nu even op een

en onder invloed van stroom draaien ze waardoor de kleur wis-

laag pitje omdat ik een nieuwe opdracht heb gekregen van C&A.

selt. Een klein computerboard, geïntegreerd in de jurk, stuurt ze

Zij hebben een wedstrijd voor acht beginnende Europese ont-

aan en ze kunnen reageren op muziek. Zo ontstaan er prachtige

werpers uitgezet. Vorige week kregen we allemaal een houten

patronen.

kist vol plastic materialen zoals bekertjes en bestek. De opdracht
is om met die materialen iets te ontwerpen, dat mag een jurk

‘Ook in mijn nieuwste collectie werk ik weer veel met nieuwe

zijn, maar bijvoorbeeld ook een ketting. Volgende week vlieg ik

technieken, zoals lasersnijden. Een collectie begint met een vrij

naar Madrid om de andere ontwerpers te ontmoeten.’

abstract idee of een gevoel dat ik heb. Dat kan met van alles te
maken hebben, van archeologie tot evolutie. Daar verzamel ik

4300 gesoldeerde verbindingen

materialen bij en met die materialen probeer ik verschillende

Pauline studeerde in 2010 af van Fashion Institute Arnhem en

vormen uit. Ik maak veel verschillende proefmodellen die ik op

startte vervolgens haar eigen label. Rond die tijd had ze al natio-

modellen uitprobeer om te kijken hoe de stof eruit ziet rond een

nale en internationale bekendheid gekregen door haar ontwerp

bewegend lichaam. Daarnaast ontwerp ik ook bij deze collectie
weer schoenen en ben ik bezig om sieraden te ontwerpen. Ik
vind het leuk om het hele plaatje compleet te maken. En door

Wie is Pauline van Dongen?

schoenen en sieraden te ontwerpen kan ik weer heel andere ma-

Geboren 23 september 1986, Amsterdam

terialen uitproberen.’

VWO, Natuur en Gezondheid met Latijn (cum laude)
Bachelor Fashion Design aan Artez, Arnhem

Fast fashion

Master Fashion Institute Arnhem

Anders dan veel grote modebedrijven ontwerpt Pauline niet

Liep stages bij H&M in Stockholm, bij Joline Jolink in Amsterdam

twee collecties per jaar. ‘Ik begin me steeds meer van dat idee af

en bij Hussein Chalayan in Londen

te zetten. Juist omdat ik mode en technologie dichter bij elkaar

Ontwierp in 2010 samen met het bedrijf Freedom of Creation de

probeer te brengen en innovatie veel tijd en geld kost. Ik ben

eerste 3D-geprinte schoen ter wereld

ook van mening dat mensen door fast fashion, ieder seizoen een

Won verschillende prijzen, waaronder in 2010 de award voor

andere collectie in de winkels, handwerk in mode niet meer op

‘Most Creative Collection’ van de Mittelmoda fashion awards in

waarde kunnen schatten. Daarnaast zorgt het voor enorm veel

Italië

vervuiling. Ik vind dat mensen de kleding die ik maak jaren met

Haar kleding wordt geëxposeerd in onder andere Istanbul, Hel-

veel plezier moeten dragen.’

sinki, Milaan en Londen
Foto’s van haar werk zijn gepubliceerd in bladen en kranten als

Pauline deed naast twee studies, veel ervaring op tijdens drie

Vogue, Elle, Linda Mode, de Volkskrant en het Parool

stages; bij H&M in Stockholm, bij Joline Jolink in Amsterdam
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en bij Hussein Chalayan in Londen. ‘Bij H&M leerde ik hoe een

zelf die schoen wilt maken, moet je daar tien jaar insteken. En

megagroot bedrijf werkt, maar leerde ik ook vooral wat ik niet

dat geldt ook voor het programmeren. De jongen die het voor

wil. Ik word niet blij van de hele dag achter een computer zit-

mij in Wenen deed, is op zijn zesde begonnen. Dat leer ik niet

ten en technische tekeningen maken. Ik werk graag met mijn

even met een cursusje Java.’

handen. Mijn stage bij Joline Jolink was een verademing. Bij
haar zag ik hoe een jonge ontwerpster te werk gaat. Ik kon met

Brieven aan Chanel

maar mee naar een show in Italië en leerde in korte tijd veel

Ook vroeger probeerde ze van alles. ‘Op de middelbare school

mensen uit de industrie kennen, dat was heel waardevol. Mijn

deed ik VWO met een natuurprofiel en Latijn. Daarnaast deed

stage bij Hussein deed ik na mijn afstuderen, in 2011, ik was

ik de vooropleiding voor het conservatorium (saxofoon, red.) en

toen in een andere fase en had al een jaar voor mezelf gewerkt.

een oriëntatiecursus voor de kunstacademie. Ik had een heel

Bij hem leerde ik veel over de organisatorische en zakelijke kant

brede interesse, maar dat maakte de keuze voor een studie extra

van een modelabel. Maar ook daar kwam ik er achter dat ik het

moeilijk. Dat ik uiteindelijk voor de mode koos, is heel natuurlijk

liefst voor mezelf werk, ik heb die uitdaging en verantwoorde-

gegaan. Ik was er al vroeg mee bezig. Toen ik twaalf was, tekende

lijkheid nodig.’

ik samen met een vriendin ontwerpen die we naar grote modelabels als Dior en Chanel stuurden. De adressen haalden we van

Promoveren
Een nieuwe uitdaging ziet Pauline in een promotietraject aan

de onderkant van parfumflesjes. Meestal kwamen de brieven terug met een sticker dat ze verkeerd geadresseerd waren.’

de TU/E en ArtEZ, in april hoort ze of het definitief doorgaat.
‘Ja, dat is weer heel wat anders, maar het past goed bij me. Het

‘Ik heb lang over een studie geneeskunde nagedacht maar op

onderzoek richt zich namelijk zowel op mode als op technologie.

een gegeven moment zag ik mezelf geen arts worden, datzelfde

Ik ben heel leergierig en vind het interessant om over de theorie

kreeg ik bij muziek. Het fijne aan mode is dat ik het met muziek

achter ontwerpen te lezen en erover te schrijven. Gelukkig kan

en technologie kan combineren. Mijn ouders hebben me geluk-

ik het goed combineren met het ontwerpen van collecties, het

kig altijd erg gesteund. Mijn vader is arts en mijn moeder komt

onderzoek is twee dagen in de week en daarnaast denk ik dat de

uit een heel creatieve familie. Voor mijn moeder kwam het dus

twee gebieden elkaar goed aan kunnen vullen.’

minder als een verassing. Maar mijn vader is nu ook trots op wat
ik bereik en hoe ik laat zien dat mode meer is dan alleen maar

Dat ze een brede interesse heeft en alles goed weet te combine-

mooie kleding.’

ren is duidelijk. Maar ze beseft goed dat ze niet álles zelf kan
doen. ‘Toen ik in Wenen samenwerkte met een software-ontwik-

Internationaal

kelaar, kreeg ik meteen de drang om zelf te gaan programmeren.

Pauline is niet bang om vooruit te kijken. ‘Over vijf jaar hoop ik

Ik heb het zelfs geprobeerd en vond het super leuk. Toen ik met

dat mijn label internationaal verkocht wordt. Het liefst zou ik

die 3D-geprinte schoenen bezig was, downloadde ik zelf 3D-pro-

zelf experimenteel blijven werken en mensen in dienst nemen

grammas’s om uit te zoeken hoe je daarmee kunt werken. Maar

die me op andere gebieden ondersteunen. Ik hoop dat mijn kle-

ik merk wel dat je niet alles moet willen kunnen. Want als je echt

ding altijd een innovatieve uitstraling houdt.’
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