TIP VAN RIËLLE:

Mijn modehart gaat sneller kloppen van de expositie van
State of Fashion. Uniek dat onze stad het podium is van
internationaal modeland.

“ Van jongs af aan was het al
duidelijk: ik wilde werken in de
mode- of interieurbranche. Als klein
meisje maakte ik kleertjes voor mijn
barbiepoppen en als tiener gaf ik mijn
slaapkamer iedere week een andere
kleur.
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Na mijn middelbare school kon ik niet
kiezen in welke van de twee branches
ik wilde doorstuderen. Ik koos voor
een essentieel onderdeel van beide:
textiel.

CV.

In Enschede begon ik aan de opleiding
Textielkunde. Daar leerde ik alles
over het materiaal, de commerciële
kant en de marketing. Maar ik miste
de creativiteit en wilde mezelf
verder ontwikkelen. Daarop sloot de
masteropleiding Fashion Strategy van
ArtEZ hier in Arnhem heel goed aan. Ik
ontdekte mijn passie om concepten te
ontwikkelen en leerde projecten met
een helikopterview te bekijken.
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De modewereld is mij altijd blijven
fascineren. De
droomwereld
die
gecreëerd wordt is fantastisch. Maar
ik heb altijd de ambitie gehad om
bepaalde aspecten van de samenleving
op een positieve manier te veranderen
en bewustwording te creëren. De
maatschappij
wordt
vormgegeven
door mode en design, en vice versa.
De wisselwerking van het (net)werken
in de driehoek creatie, commercie en
maatschappij geven mij tot op de dag
van vandaag veel energie.
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Met ons eerste lustrum ben ik er
trots op dat we in vijf jaar met zoveel
verschillende mensen en initiatieven
zijn gaan samenwerken. Samenwerking
en dialoog in mode en design zijn een
must. Zeker met het oog op Arnhem
als creatieve stad is het mooi dat
FDFA daarin een rol kan spelen.”
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