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Kijkje in het atelier bij Alexandra Frida: "Ik leef echt in een
soort La-La-land. Op een wolk."
Bekijk haar atelier en toekomstige winkel in de Amsterdamse Pijp
25 jul 2016 / Karine Bloem
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Alexandra Frida houdt van verzamelen. Het past heel erg bij haar manier
van ontwerpen waarbij ze voor elke collectie sprookjes als uitgangspunt
neemt. Ze is een dromer en creëert graag haar eigen wereld: "Ik leef echt
in een soort La-La-land. Op een wolk." Fashionweek.nl ging bij haar langs
in haar atelier in de Amsterdamse Pijp, wat binnenkort ook een Alexandra
Frida winkel wordt.

Hoe ben je in deze ruimte in hartje Pijp in Amsterdam
terecht gekomen?
“Ik heb hier eigenlijk veel mazzel mee gehad, het is sinds een jaar of vijf mijn eigendom."

Je hebt hier een boven- en benedenverdieping. Is het een
gedeelde ruimte?
“Niet meer. In het begin wel, toen deelde ik het met een vriendinnetje. Op een bepaald
moment gebeurt er teveel. We groeiden echt uit tot een bedrijf wat van negen tot zes een
ritme heeft. Andersom werd het ook onhandig. De plek was niet meer wat het hoort te zijn."
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“Dit jasje is de basis voor mijn aankomende collectie. Het jasje is af, de kralen erop nog niet helemaal. Dat stuk met de kralen daar ben ik
lang geleden mee begonnen, volgens mij zelfs nog in Cuba, daar heb ik een tijdje gewoond. Het moet met het jasje gecombineerd gaan
worden, misschien als een embroidery, maar dat weet ik nog niet. Ik gebruik al langer dezelfde prints en nu ik wil meer gelaagdheid.” © Team
Peter Stigter

Hoe is de bezetting nu?
“Zelf zit ik hier vier dagen in de week en werk ik één dag thuis in Rotterdam. Anna, mijn
rechterhand, is hoofd Productie en zit hier fulltime. En dan hebben we nog een stuk of vier
of vijf freelancers verdeeld over verschillende disciplines zoals sales, marketing, knitwear,
accessoires, handwerk... Soms zitten we hier met z’n tienen."
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“Ik kan best goed tekenen, maar dat doe ik dus niet. Een poppetje tekenen voelt raar. Dit gaat meer leven. Yoyo is het meisje wat ik nu heel
veel heb gebruikt - we hebben lookbooks en een aantal campagnes met haar geschoten. Ik ben daarmee begonnen tijdens de Global Denim
Awards want toen móést ik tekeningen akeveren voor de collectie. Voorheen schetste ik wat uit de hand en zei ik tegen het team dat het zus
en zo moest worden. Door het op deze manier aan te pakken wordt het ook voor hen veel duidelijker welke kant ik op wil met een collectie.
Het ontwerpproces is ook een van de weinige dingen die ik helemaal alleen doe. Ik sluit me helemaal af voor externe ruis, elter alleen de
dingen die ik moet of wil horen. En ik werk met formules. Dat heb ik ooit geleerd van een docent; alles komt drie keer terug. Zo collectioneer
je dus eigenlijk. Ik heb duizend ideeën en dat past allemaal niet in één collectie. Drie is mijn getal en dan kom ik op drie tops, drie rokken,
drie jassen..." © Team Peter Stigter

De Pijp is een buurt waar veel reuring is. De koDe- en
lunchtenten schieten als paddenstoelen uit de grond. Zijn
er plekken waar jij graag zit als je niet in het atelier bent?
“Ik heb twaalf jaar in de Pijp gewoond, in dezelfde straat. Het is niet meer wat het was en
na zo'n lange tijd groei je er een beetje uit. Dat is denk ik ook wel normaal. Voor het bedrijf en straks de winkel- is het heel goed dat er reuring is, maar mij werd het te druk en te
toeristisch. Als ik drie kwartier tot een uur moet wachten om ergens te kunnen brunchen
dan ben ik er wel klaar mee. De Albert Cuypmarkt en het centrum vermijd ik altijd. De enige
plek die vertrouwd is en waar ik nog steeds graag kom is restaurant Mamouche, aan het
Marie Heinekenplein.”

Heb je bepaalde rituelen voordat je werkdag begint?
“Sporten! Ik sta om zeven uur op om te sporten. Dat doe ik nu drie tot vier keer per week.
Om 9:07 zit ik in de trein van Rotterdam naar Amsterdam waar ik mijn mails en dergelijke
doorloop. Als ik op kantoor aankom, staat meestal de koae al klaar. We zijn echte koaeaddicts hier! Voor elf uur plan ik nooit afspraken. We beginnen met teamoverleg en de
taakverdeling. Het is nu allemaal wat zakelijker. Iedereen heeft z'n projecten om mee bezig
te zijn en dat creëert ook een zekere rust.”
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“De sticker van Bas Kosters herplak ik steeds weer. Ik heb bij hem stagegelopen. Mijn keerpunt om als ontwerpster aan de slag te gaan is bij
Bas geweest. Eerst wilde ik echt stoffenontwerpster worden, dat was mijn specialisatie, en dan later in een textiellaboratorium werken. Bij
hem moest ik aan de patronen en 3D-stikken. Mijn coach bij Bas heeft me aangespoord om het ontwerpen anders te benaderen. Op basis van
mijn afstudeercollectie ben ik gevraagd voor ArtEZ en daarna is het balletje gaan rollen. Ik maak ook elke keer weer stickers voor branding en
goodiebags. Voor Cut heb ik meegewerkt aan een videoclip waar ik een jurk en een kroon voor heb ontworpen, daar is die sticker weer van.”
© Team Peter Stigter

Hoe verloopt de rest van de dag meestal?
“De ene keer heb ik afspraken, dan ben ik weer aan het ontwerpen of zit ik de hele dag
achter de laptop. Op de terugweg in de trein naar Rotterdam werk ik ook nog wat maar
eenmaal thuis klap ik de laptop dicht en gaat de telefoon op stil.”
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“Ik ben echt een soort hamster. Nou, een hamster en een kraai eigenlijk. Ik kan slecht dingen weggooien. Mijn ouders zeggen altijd dat elke
keer als ik langskom dat er iets verdwijnt haha! Ik neem overal waar ik heen ga iets mee: schelpjes uit Cuba, kaartjes van plekken waar ik heb
gegeten… Mijn verzameling is een soort scrapbook van mijn label en van wat dicht bij mij ligt. En heel veel van mijn oma. Mijn oma heette
Frieda. Ik heb ook altijd iets van haar bij me. Bij mijn ouders staan dozen vol met spullen. Zij vragen zich steeds af wanneer ik iets weggooi.
Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen.” © Team Peter Stigter

Waar kun je niet zonder als je hier aan het werk bent?
“Mijn gouden schaartje! Die heb ik van een vriendin gekregen en sindsdien is hij onmisbaar.
Als hij even zoek is dan schreeuw ik door het hele atelier "Waar is mijn schaartje???!!" Ik
heb ook een tik met pennen; ik schrijf alleen met zwarte ballpoint.”

Wat is jouw gedroomde werkplek?
“Eigenlijk een eigen eiland. Met een rots en allemaal tuinen eromheen. En dan zit ik daar
rustig bovenop die rots in mijn eigen wereld. Ik ken niets anders dan de werkplek die ik nu
heb, en ik hoef hier niet weg hoor. Het is een ejne plek en ik heb mijn team om mij heen. We
inspireren elkaar. In de laatste jaren ben ik privé een stuk of tien keer verhuisd. Dit atelier is
mijn thuis, mijn vastigheid.”
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“Deze bril is van Lenka, zangeres van de Cheaters. Zij traden een keer op tijdens Amsterdam FashionWeek. Toen deed ik een soort Fridafestival. Daar had zij de bril op en die is ze vergeten. Sindsdien ligt ie hier. De kroon ging eigenlijk samen met een jurk die ik ontworpen had
voor de videoclip van Cut. Dat zijn wel leuke projecten omdat je op een hele ander manier werkt.” © Team Peter Stigter
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“Ik heb niet een moodboard, maar ik heb een sprookjeswereld gecreëerd. Een keer had ik een branding stagiair die mij vroeg ideeën meer te
visualiseren. Toen ben ik begonnen met die hele wand. Het zijn namen met hun eigen werelden en verhaaltjes. Zo ontwerp ik eigenlijk ook.
Door personages te linken aan sprookjes. Het wordt steeds voller, de ene keer plak ik er wat bij, hang ik er wat op. Het is een levend
moodboard. Als de winkel hier komt verplaatsen we het waarschijnlijk naar beneden.” © Team Peter Stigter
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“Voor de Global Denim Awards-collectie moest ik een en ander meenemen, want de jury komt natuurlijk niet naar het atelier. Ik had de wand
al en een bak vol dingen voor het hele proces. Toen heb ik een oud sprookjesboek gekocht en daar alles tussen gestopt; foto's,
stoffenproefjes, al m'n hersenspinsels. Willekeurig, wel met een beetje een lijn maar niet zo van 'dit moet op deze pagina'. De wand heb ik in
principe niet meer nodig, want nu maak ik voor elke collectie zo'n sprookjesboek.” © Team Peter Stigter
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“Deze box gaat gaat altijd mee als we presentaties, fashion shows of shoots hebben. Die pakt Anna altijd in, vaak zelfs 's avonds nog, en
daar gaat alles in mee wat we eventueel nodig zouden kunnen hebben en wat misschien niet op locatie aanwezig is. Garens, tape, dat soort
zaken. De fashion EHBO-kit! De meiden hebben 'm ook zo genoemd. Het zou in een andere doos kunnen zitten, maar sinds het begin is het
deze schoenendoos en hij gaat elke keer weer mee.” © Team Peter Stigter
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“Als je als ontwerper bent opgeleid en een bedrijf moet opzetten, dan is dat een wereld van verschil. Dat moet ik gewoon leren. Dingen zoals
Excel en een spreadsheet maken, dat heb ik nu allemaal nodig. Soms pak ik zo'n boek erbij. Ik werk niet alleen, maar met andere creatieven,
dus ik moet bepaalde zakelijke termen weten. Het hoort er nu eenmaal bij.” © Team Peter Stigter
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