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Liselore Frowijn in Parijs: “Ze zijn hier niet
zomaar te imponeren, het moet écht goed zijn.”
De Nederlandse ontwerpster presenteerde haar lente/zomer 2017-collectie
‘SAGOI’ tijdens Paris Fashionweek
29 sep 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Tijdens de modeweek in Parijs showde de Utrechtse Liselore Frowijn
haar nieuwste lente/zomer 2017-collectie ‘SAGOI’. Een modecollectie
met zowel Nederlandse als Japanse invloeden. Fashionweek.nl was
hierbij aanwezig en sprak na de show met de ontwerpster.

Gefeliciteerd met je nieuwe collectie! Hoe voel je je?
“Goed, een beetje moe. Alles begint nu langzaam te zakken.”

Ben je tevreden met het resultaat?
“Ja, ik ben heel blij met hoe iedereen reageerde! Dat is eigenlijk altijd het spannendste. Zelf was
ik wel zeker van de collectie, maar het is natuurlijk altijd spannend hoe Parijs erop reageert. Ze
zijn hier niet zomaar te imponeren, het is wel Parijs, dus dan moet het écht goed zijn.”

LEES OOK
Liselore Frowijn presenteert SAGOI tijdens Fashionweek in
Parijs

"“Zowel in Amsterdam als in Parijs is de
modeweek voor mij één groot plezier, maar
tegelijkertijd bloedserieus”"
Wat maakt de atmosfeer hier in Parijs anders dan die in
Amsterdam?
“Zowel in Amsterdam als in Parijs is de modeweek voor mij één groot plezier, maar tegelijkertijd
bloedserieus. Het is een echte business en dat zakendoen gebeurt vooral hier in Parijs voor mijn
gevoel. Ik wilde daarom iets neerzetten wat serieus genomen wordt en dat hangt echt met alles
samen. Met de Ynale, een tableau vivant, moest ik heel rustig doen, ik vond dat erg eng. Ik heb
heel goed nagedacht over hoe ik de Ynale moest insteken, want iedereen moet zien dat we hier
zijn en weten wat we te vertellen hebben.”
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De nieuwste collectie van Liselore Frowijn is geïnspireerd op zowel Delfts blauw als Japan. © Team Peter Stigter

Hoe is je collectie ‘SAGOI’ ontstaan?
“Dat is heel Nederlands eigenlijk. Ik woonde antikraak op de Egelantiersgracht in de
Amsterdamse Jordaan, waar ik na de academie met een vriendin naartoe ben verhuisd. Zij is
uiteindelijk in Londen gaan studeren, dus toen zat ik daar alleen. Het was zo’n Yjn huisje met
mooie Delfts blauwe tegels, maar het huis zelf viel bijna uit elkaar en uiteindelijk moest ik daar
weg. Afgelopen lente was het zover, toch dacht ik iedere keer: ‘ik wil iets doen met die Delfts
blauwe tegeltjes’. De tegels kwamen uit 1667 en stonden vol illustraties die heel modern ogen.
Ze zouden ook nu gemaakt kunnen worden. Ik had ze nog nooit echt goed bestudeerd en toen ik
daarmee bezig was, realiseerde ik me: ‘dit zit hier en het zou prachtig zijn om daar iets mee te
doen, als een ode aan mijn oude huis’.”
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Liselore en haar modellen backstage tijdens Paris Fashion Week. © Team Peter Stigter

En waar komt de Japanse insteek vandaan?
“Dat komt door Crafts Council Nederland. Zij belden mij afgelopen jaar met de vraag of ik
interesse had om voor een crafts exchange naar het Japanse eiland Kyūshū te gaan. Ik was
ontzettend enthousiast en ging het doen, maar dacht meteen: ‘oh nee, dat kan eigenlijk echt niet
met de aankomende collectie in het vooruitzicht’. Toen bleek dat het onderzoeksthema indigo
was. Ik kwam erachter dat toen Nederland in de 17e eeuw met de Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) naar Japan ging, zij terugkeerden naar Nederland met indigo en keramiek.
Daardoor is Delfts blauw ontstaan. Dit vond ik zo’n interessante connectie, dat ik dacht: ‘dit ga ik
verwerken in mijn collectie!’. Om deze reden wilde ik in Japan graag de verftechnieken leren en
zelf de stoffen maken. Dat kon allemaal! Alle patronen voor deze collectie heb ik zelf op het
textiel geschilderd. Het was een enorm hectische zomer, maar heel erg leuk.”

Je materiaalkeuze is altijd gebaseerd op een verhaal, wat is het
verhaal van deze collectie?
“De hommage aan Delfts blauw en de connectie die het heeft met Japan. Bovendien wilde ik de
sfeer die ik in Japan voelde verhalen in de collectie. Het heeft te maken met een soort
sensualiteit, maar ook sereniteit. De nuchterheid van Nederland samen met de hysterie van
Japan. Het is in die zin bijna atmosferisch. Ik vond dat stukje geschiedenis zo’n mooi gelaagd
verhaal. Je kunt er zoveel over vertellen, over het materiaal, het onderzoek en dus een perfect
onderwerp om te verweven in de collectie.”

"De nuchterheid van Nederland samen met
de hysterie van Japan"
Hoe verloopt jouw inspiratieproces?
“Ik ben best georganiseerd, maar mijn inspiratieproces verloopt chaotisch. Het begint allemaal
bij een gevoel. Ik ben nu bijvoorbeeld alweer aan het nadenken over de herfst/winter 2017collectie, dus op een gegeven moment moet je snel schakelen en weten wat je wilt. Aan de
andere kant is het ook wel heel leuk, want het biedt je steeds weer de kans om even compleet vrij
te zijn. Voor een groot deel ben ik namelijk bezig met mailen en dingen regelen, dus het opdoen
van inspiratie en ontwerpen is een stukje vrijheid. Het is misschien tien procent van al mijn
werkzaamheden, maar wel echt het allerleukste om te doen. Je begint weids en giet daarna alles
in een trechtervorm. Dit keer begon het bij Delfts blauw, toen kwam Japan en daarna ben ik me
gaan toespitsen op de details. Dat betekent eveneens veel materiaalproeven doen, beeld
verzamelen, schetsen en uiteindelijk ook technische tekenen en de prints erin zetten.”

Met wie zou je in de toekomst nog willen samenwerken?
“Ik zou wel met het textielbedrijf Jakob Schlaepfer in Zwitserland willen samenwerken. Maar ook
met games- of videokunstenaars, welke weet ik nog niet precies, maar er zijn zo ontzettend veel
mogelijkheden met mode. Het biedt weer stof om over na te denken.”
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Een look uit de SAGOI-collectie. © Team Peter Stigter

De resultaten van het onderzoek naar het indigo-erfgoed van Nederland en Japan, dat Liselore
Frowijn samen met drie andere maker-designers heeft gedaan, worden tijdens de Dutch Design
Week (22 - 30 oktober 2016) in de Kazerne (Paradijslaan 2-88, 5611 KN Eindhoven)
gepresenteerd.
Credits header image: © Team Peter Stigter
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