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Een kijkje in Atelier Néerlandais: de
ontmoetingsplek voor Nederlandse creatieven in
hartje Parijs
“Het is een springplank, maar je moet zelf springen”, aldus coördinator
Carolien van Tilburg
12 okt 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Op het moment dat Institut Néerlandais in Parijs er in 2013 mee stopte,
besloot de Nederlandse Ambassade samen met Carolien van Tilburg
een nieuw project te starten. De leegstaande ruimte in Saint-Germaindes-Prés werd nieuw leven ingeblazen. Het idee hierbij? Maak van het
instituut een atelier, een plek waar Nederlandse creatieve ondernemers
elkaar in hartje Parijs kunnen ontmoeten. Waar ze van elkaar mogen
leren en kunnen netwerken, waar ze mogen presenteren, produceren,
creëren en samenwerken. En zo geschiedde, want sinds 2014 is Atelier
Néerlandais een feit. Fashionweek.nl zocht Van Tilburg op en sprak
met haar in Parijs.

Hoe is het idee van Atelier Néerlandais ontstaan?
“Deze ruimte op de derde etage van het voormalige Institut Néerlandais stond gedeeltelijk leeg.
Er moest een culturele functie aan verbonden worden en de Nederlandse Ambassade speelde
met de gedachte om het cultuurbeleid anders vorm te geven. Ze wilden een nieuw platform voor
de creatieve sector starten waar cultuur en economie samen zouden komen.”
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Carolien van Tilburg op het balkon van Atelier Néerlandais aan de Rue de Lille 121 in Parijs. © Team Peter Stigter

“In het buitenland waren soortgelijke initiatieven al opgezet, zoals de Dutch Design Workspace in
Shanghai. Hier in Parijs wilden ze het alleen anders aanpakken. Minder groots, maar wel heel
toegankelijk. Het is niet een heel grote ruimte, maar erg goed als co-werkplek. Helemaal in de
geest van het Nieuwe Werken dat een aantal jaar geleden opkwam: je neemt je laptop mee naar
het atelier, zit met verschillende mensen, kunt samen sparren, op ideeën komen en kijken wat je
met je bedrijf in Frankrijk kunt doen.”

Wat maakt het concept van Atelier Néerlandais zo bijzonder?
“Er is naar een programmering gezocht waarbij mensen niet alleen in- en uitlopen. We hebben
gekozen voor een soort verenigingsopzet, waar een kleine fee aan is verbonden. Als mensen
ergens lid van zijn en hiervoor een kleine investering moeten doen, dan voelen ze zich er ook
sneller deelgenoot van. Voor 150 euro per jaar kan iedere creatief uit Nederland hier acht hele
dagen co-werken. De ruimtes kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen,
klantbezoek, seminars, Ylmvertoningen en modeshows. We willen ervoor zorgen dat het echt een
plek wordt waar de leden naartoe komen zodra ze in Parijs zijn. Ten eerste voor werk natuurlijk,
maar zeker ook om even een kop koZe te drinken en bij te praten over waar ze mee bezig zijn.”

"Je moet Atelier Néerlandais zien als een
springplank, maar je moet zelf springen"
Was er al meteen belangstelling vanuit de Nederlandse
creatieve sector?
“Jazeker, vanaf dag één was er vooral aandacht vanuit modesector. Het is onder andere een
prachtige plek om modeshows en presentaties te houden. Al heel snel was er interesse vanuit
Peet Dullaert en MAISON the FAUX, en destijds ook MaryMe-JimmyPaul en Schueller de Waal,
om lid te worden.”

LEES OOK
Liselore Frowijn in Parijs: “Ze zijn hier niet zomaar te
imponeren, het moet écht goed zijn.”
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De spraakmakende jurk in de vorm van een gezicht van David Paulus staat direct bij de ingang van Atelier Néerlandais. © Team Peter
Stigter

En wat is precies de functie van het platform?
“Je moet Atelier Néerlandais zien als een springplank, maar je moet zelf springen. Naast
modeontwerpers is het atelier er eveneens voor bijvoorbeeld musici, architecten, functional
designers, fotografen, schrijvers, kunstenaars, Ylmproducenten en illustratoren. Zo huist het
Nederlandse kinderwagenmerk Bugaboo bij ons, maar zien we dat een bedrijf als Sandwich Bikes
eveneens aangesloten is. Een bedrijf dat prachtige Yetsen met een houten frame produceert in
de vorm van een doe-het-zelf-pakket.”
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Een deel van de presentatieruimte met rechts in de hoek de Sandwich Bike. “Toen het Institut Néerlandais hier weg was, hebben we de
ruimte opgeknapt en gezocht naar een interieurvorm die zowel sophisticated als heel basis is. De 100 jaar oude houten vloer is
bijvoorbeeld geschuurd en bewerkt met een Nederlandse transparante matte lak. Hierdoor lijkt hij onbewerkt, maar het is eigenlijk een
lakvloer. Het huiselijke van voorheen hebben we weggehaald en alle muren zijn witgeverfd, zodat het goed werk voor fotograYe. Dit
alles geeft de ruimte wat meer cachet, het is een beetje galerie-achtig.”, aldus Carolien van Tilburg. © Team Peter Stigter

“Als Atelier willen we graag dat mensen doorgroeien, zoals het jonge modetalent Liselore
Frowijn. Zij is ook lid bij ons en we blijven graag met haar in contact over haar verdere loopbaan.
Het is altijd inspirerend om te horen waar iemand is en wat de resultaten zijn. Dat voelt als een
verduurzaming van wat je doet. Iedereen gaat verschillende richtingen op, maar het is heel goed
om dat terug te koppelen.”

"Je merkt dat iedereen graag zijn kennis
deelt"
“Over koppelen gesproken, vanuit het atelier proberen we altijd mensen aan elkaar te koppelen.
Belangrijk hierbij is dat we er niet alleen zijn voor jonge, maar ook gevestigde ontwerpers zoals
onze leden Spijkers en Spijkers, Paul Helbers en Margreeth Olsthoorn. Margreeth was hier
pasgeleden om de collecties van de jonge ontwerpers door te nemen voor de inkoop van haar
winkel. Iedere creatief heeft zijn eigen reden om lid te worden en bezit waardevolle informatie
voor de andere leden. Je merkt dat iedereen graag zijn kennis deelt. We hopen dat deze
kennisdeling ook in de andere creatieve sectoren meer gaat plaatsvinden.”

Hoe ben je in dit concept gerold?
“De jaren voordat ik naar Parijs kwam, heb ik bij Dutch Design Fashion Architecture (Dutch DFA)
gewerkt. Dutch DFA was een samenwerkingsverband tussen verschillende Nederlandse
ministeries en designorganisaties. Zij hadden samen een vierjarig programma opgezet op het
gebied van de internationalisering van de Nederlandse creatieve sector. De focus lag op vier
verschillende landen, waaronder China. Ik was de communicatie-adviseur voor het programma
en als coördinator betrokken bij de eerdergenoemde workspace in Shanghai. Toen ik hier in
Parijs kwam wonen en het idee van de Ambassade hoorde, was er nog geen programmering voor
deze ruimte. De Ambassade was op de hoogte van mijn werkervaring op dit gebied en gaf mij de
opdracht om aan de slag te gaan.”
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De paspop wordt door Van Tilburg voorzien van een ontwerp van lid Peet Dullaert. Dullaert showde afgelopen Paris Fashionweek zijn
lente/zomer 2017-collectie ‘Seeing beyond to re-deYne’ in Atelier Néerlandais toonde. © Team Peter Stigter

“Met het komen naar Parijs vielen voor mij verschillende dingen samen. In het verleden heb ik
acht jaar in Japan gewoond en gewerkt als correspondent voor Nederlandse media. Japan is een
land waar onderwerpen als mode, architectuur en design allemaal op mijn pad kwamen, omdat
daar in Japan altijd veel honger naar is geweest. In Nederland heb ik als journalist voor
verschillende vakbladen gewerkt, zoals Frame Publishers, maar ook als onderzoeker en
producent van designtentoonstellingen in ondermeer het Centraal Museum en Museum Boijmans
Van Beuningen. Daarnaast heb ik een winkelconcept in het Chinese Beijing opgezet, waar ik ook
vijf jaar heb gewoond. Door al deze ervaringen heb ik de loop der jaren een uitgebreid netwerk
opgebouwd in de creatieve sector. Mijn kennis van Frankrijk was relatief beperkt, maar ik wist
wel wat er in Nederland gaande was en wat het betekent als je over de grens wilt gaan werken en
samenwerken.”

Voor Atelier Néerlandais heb je een nieuw modeprogramma
geïntroduceerd, kun je me hier meer over vertellen?
“Zoals ik vertelde is er veel belangstelling vanuit de modewereld. Om deze reden heb ik contact
opgenomen met José Teunissen, die op dat moment als modelector verbonden was aan ArtEZ.
Met haar heb ik gebrainstormd over een aantal thematische modeseminars die voor beide landen
relevant zijn. We kwamen uit op de volgende vier thema’s: mode en duurzaamheid, fashion tech,
de veranderende moderetail en denim. Op deze manier bouwen de leden een netwerk op in
Frankrijk en zijn wij als atelier bezig met het formuleren van een duurzaam model. Deze
werkwijze met thematische seminars hanteren we overigens ook voor de andere creatieve
disciplines die binnen het Atelier aanwezig zijn.”
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Halssieraad van MAISON the FAUX © Team Peter Stigter

Wat is de grootste uitdaging bij de opstelling van een juiste
programmering?
“Dat je op een bepaald moment in de tijd keuzes moet maken, terwijl later blijkt dat er een beter
alternatief is. In Parijs werken ze met een festivalkalender voor elke creatieve bedrijfstak, zoals
de Designer days in juni, de kunstbeurs FIAC in oktober en Paris Photo in november. Het kan dus
zijn dat de leden of de Ambassade op een bepaald moment beslag willen leggen op de ruimte,
maar dat die al in gebruik is. Het is soms moeilijk om hierin een goede balans te vinden. We
hebben nu wel een soort vuistregel, dat we tijdens de festivalweken de voorrang geven aan leden
die actief zijn in die sector. Zojuist is Paris Fashion Week geweest, maar er was in die week ook
iets rondom Ylms wat heel goed binnen het atelier paste. We proberen soms ergens wel een
mouw aan te passen, maar helaas hadden we hier geen ruimte voor. Hoe kun je de ruimte zo
goed mogelijk gebruiken? Dat is wel de grootste uitdaging.”

Wat is het meest bijzondere moment dat je tot nu toe in het
atelier hebt meegemaakt?
“Dat was de tweedaagse modemasterclass met jong Nederlands en Frans modetalent die we
afgelopen maart hadden georganiseerd. Hiervoor hadden we een mix van jonge ontwerpers
uitgenodigd en in die twee dagen kregen ze op een soort coachingsmanier input van Franse en
Nederlandse mode-iconen. Hoe open en positief dat ging, de gezamenlijke passie en wederzijdse
inspiratie die er was, dat vond ik echt heel bijzonder om te zien. De aanleiding van de
masterclass was het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, die ook
zijn langsgekomen. Echt een kers op de taart, maar de taart zelf vond ik persoonlijk het meest
bijzondere.”

"Het voelt wel echt heel erg van deze tijd,
een tijd van samenwerken en kijken hoe we
samen sterker kunnen zijn"
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Links het masker van Corsage Studio en rechts de ‘earchair’ van Jurgen Bey © Team Peter Stigter

Hoe groot zal de rol van mode bij Atelier Néerlandais naar jouw
idee worden?
“Mode zal altijd een grote rol blijven spelen. Het is nu veertig procent en het zou mij niet
verbazen als dit zo blijft. Zes van de zeven mensen die de ruimtes afgelopen modeweek hebben
gebruikt, hebben besloten dat ze in maart terugkomen en gezamenlijk hun PR willen gaan doen.
Het voelt wel echt heel erg van deze tijd, een tijd van samenwerken en kijken hoe we samen
sterker kunnen zijn. Ik geloof dat mode zich daar heel erg goed voor leent. Je ziet het nu al
terugkomen bij bijvoorbeeld onze leden van het tassenmerk LAAEL en kledingmerk MAISON the
FAUX. Zij hebben samen drie tassen ontwikkeld die in beide collecties voorkomen. Dit heeft hen
beiden een nieuwe stap binnen Frankrijk, maar ook internationaal opgeleverd.”
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Kleding van House of ByYeld © Team Peter Stigter

Wat heb je zelf met mode?
“Ik vind vooral het proces heel interessant. Van het maakproces en de ontwerpers die het creëren
tot de daadwerkelijke verkoop. Aan de ene kant is het een droom, van hoe je jezelf voelt en wat je
wilt uitdragen, maar aan de andere kant vind ik ook de creatie van bijvoorbeeld de merkbeleving
heel intrigerend. Het is echt een uitdaging om als modeontwerper telkens nieuwe thematieken te
bedenken. Het is een enorme industrie en er gebeurt veel. Het is niet zo dat mode een grote
hoofdrol in mijn leven speelt, maar het systeem en de ontwikkelingen hebben mij altijd
gefascineerd."

"Het zou mooi zijn als leden in de toekomst
Atelier Néerlandais steeds minder nodig
hebben en dat Atelier Néerlandais zich dus
overbodig maakt"
En heb je nog bepaalde toekomstwensen voor Atelier
Néerlandais?
“In de toekomst zie ik graag meer leden en ook dat de leden elkaar in Nederland vinden. Dat ze
op ideeën komen om samen te werken, maar ook dat ze elkaar helpen door informatie te delen
over met welk productiebureau er bijvoorbeeld Yjn is samengewerkt. Vooral dat ze het samen
gaan doen en dat wij er als team Atelier Néerlandais niet altijd tussenzitten. Het zou mooi zijn
als leden in de toekomst Atelier Néerlandais steeds minder nodig hebben en dat Atelier
Néerlandais zich dus overbodig maakt.”

SHARE

GERELATEERDE ARTIKELEN

TOON MEER

