HOME

NIEUWS

EVENTS

VIDEOS

DESIGNERS

ABOUT

Digitaal design-duo Pinar & Viola maakt surrealistische
collectie voor IKEA
De ontwerpen zijn vanaf juni verkrijgbaar
29 mei 2017 / Karine Bloem
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Je hebt hun naam vast eerder horen vallen; digitale kunstenaars Pinar &
Viola waren onderdeel van Future Generation tijdens de 25e editie van
Amsterdam FashionWeek. Ze werken inmiddels vanuit Parijs en binnenkort
ligt hun aandeel van de STUNSIG-collectie voor Zweedse woongigant IKEA
in de winkels. Naar aanleiding hiervan had Fashionweek.nl een korte Q&A
met het duo.

Meiden, vertel, hoe is deze collectie voor IKEA tot stand
gekomen?
“Het IKEA-avontuur begon meer dan een jaar geleden met een korte e-mail in onze inbox.
Eerst dachten we dat het een grap van een vriend was, omdat de e-mail met het
samenwerkingsverzoek zo cool was en de brieMng klonk als een droom. Het bericht las een
beetje als volgt: ‘Hallo, IKEA hier, we vroegen ons af of jullie een limited edition
designcollectie van fashionable prints willen maken met de nadruk op individualiteit en
artistieke expressie. Helemaal volgens jullie eigen signatuur’. Hallelujah! We kregen zoveel
creatieve vrijheid. Hoewel we heel anders dan gewoonlijk te werk moesten met de
symbolen en elementen die we normaal gebruiken. IKEA-dessins worden over de hele
wereld verkocht dus moesten we rekening houden met alle verschillende culturen en
begrippen van beeldvorming en symboliek. Dat was in het begin een uitdaging voor ons,
maar we hadden een zeer prettig en behulpzaam dialoog met IKEA daarover.”
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Pinar Demirdag en Viola Renate
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Wat was jullie inspiratie voor de prints in deze collectie?
“IKEA is het enige merk wat in zulke grote getalen in huizen overal ter wereld te vinden is.
Daar wilden we ons concept omheen bouwen. Het algemene thema van de collectie is een
uitnodiging om de ander, de vreemdeling, het onbekende, te omarmen. Dit werd uiteindelijk
vertaald in een vriendelijke alien, een van de ‘sterren’ van de collectie. Onze IKEA-prints zijn
uitingen van diversiteit, naast elkaar bestaand in visuele landschappen. Met onze collectie
willen we tegelijkertijd de overeenkomsten en verschillen vieren. We hebben vier
verschillende landschappen gemaakt waar verschillende wezens leven, van folkloristisch
naar romantisch, tot surrealistisch. Voor deze verschillende thema's hebben we meerdere
vrienden van ons in gedachten gehouden die op andere plekken op de wereld leven, zodat
ze allemaal iets herkenbaars vinden in de collectie. De collectie bestaat uit verschillende
producten, van lakens tot notebooks, van T-shirts tot porseleinsets, van dozen tot tapijten.”

Over internationaal gesproken: zijn internationale ambities
ook de reden geweest waarom jullie van Nederland naar
Parijs zijn verhuisd?
“We zitten hier nu al vier jaar en de voornaamste reden was een compleet gebrek aan
inspiratie. Ons werk was te veel geïmpregneerd door het digitale en we voelden dat we het
‘savoir-faire’ (de knowhow) van de Fransen goed konden gebruiken: moeiteloze en tijdloze
charme, terwijl men de kunst van verlangen beheerst. We hebben in ons werk te maken met
maatschappelijke en culturele onderwerpen. Zo willen we visueel aantrekkelijk zijn, maar
ondertussen toekomstige verlangens weerspiegelen en daarmee de aandacht van het
hedendaagse publiek naar uitdagende onderwerpen te trekken. En natuurlijk was onze
fascinatie voor mode de kers op de taart. We voelden dat we die kant van ons werk in Parijs
verder zouden kunnen ontwikkelen. Sinds januari spenderen we overigens meer tijd in
Nederland. Viola leeft momenteel tussen Parijs en Amsterdam. Nederland is belangrijk
voor ons, dat is waar we elkaar hebben ontmoet en waar we de basis van ons werk voor
Pinar & Viola hebben gelegd.”
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Is die fascinatie voor mode ook aanleiding om in de
toekomst meer textielprints voor modelabels te ontwerpen
in lijn met wat jullie voor het Franse Koché hebben
gemaakt?
“Sinds we acht jaar geleden gestart zijn, hanteren we een unieke werkwijze: jaarlijks
lanceren we beeldcollecties. Het lijkt op de manier waarop modeontwerpers collecties voor
de toekomst ontwerpen. Onze afbeeldingen hebben maatschappelijke onderwerpen aan de
basis, maar we experimenteren hierin ook met toekomstige, beeldvormende technieken.
Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ‘Healing’ als thema en maakten we tien afdrukken
waarbij rebelse patronen en beelden vertaald werden naar unieke mode-statements.
Eenvoudige kledingstukken zoals T-shirts en jurken dienden als canvas voor onderwerpen
variërend van sexual healing tot de kracht van stilte, van massaal bewustzijn tot genezing
van het kapitalisme. Parallel aan onze eigen collecties hebben we een doorlopende carrière
waarbinnen we opdrachten aannemen en dessins ontwerpen, graMsch werk maken en
ervaringsgerichte ontwerpstrategieën voor klanten ontwikkelen. We werken voor merken,
industrieën, muzikanten, kunstenaars, modeontwerpers, musea, festivals, enz. We zien ons
visueel levendige werk steeds meer met Augmented Reality en hologrammen cirten, terwijl
we nog steeds de oppervlakken van kleding blijven verfraaien.”

Dus we kunnen meer samenwerkingen met modelabels
verwachten?
“Jazeker! Dat is wat we het allerliefste doen.”
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En een eigen kledingcollectie?
“Dat komt de laatste tijd vaak ter sprake. Graag! Omdat we kunstenaars zij die prints als
canvas gebruiken, zal eenieder die iets uit de Pinar & Viola-collectie draagt niet zomaar een
kledingstuk met een willekeurige print dragen, maar een kunstwerk. En dat heeft
potentie. Er zijn al plannen om een P&V-modelabel te starten maar we wachten nog
geduldig het juiste moment af.”
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