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Conny 
Groenewegen in 
het TextielLab

Een recht, een averecht met twee naalden 
is overgenomen door een slimme machine 
met honderden naalden. In het TextielLab 
in Tilburg maken ontwerpers samen met 
technisch specialisten en computerge-
stuurde machines spectaculair werk. De 
ontwerper kan kiezen uit grof en fijn 
gebreid weefsel en de bijna oneindige 
mogelijkheden aan vormen, steken en 
structuren onderzoeken.

Bomber-
jack als 
3D-breisel

Conny Groenewegen (1973) werkt sinds 2007 in het 
TextielLab aan haar creaties. Ze studeerde in 1996 af 
aan de Willem de Kooning Academie, waar ze twee 
keer wisselde van studierichting: van mode naar 
autonoom naar mode. Voor Droog Design deed ze 
researchprojecten, onder andere naar de geschiede-
nis van kant. In 2011 won ze met haar innovatieve 
gebreide mode de Dutch Fashion Awards. Deze 
belangrijkste modeprijs van Nederland, in 2010 
gewonnen door Iris van Herpen met haar 3D-geprinte 
ontwerpen, is bedoeld voor talent met internationale 
potentie. Sindsdien heeft Groenewegen zich ontwik-
keld tot een multidisciplinair modeontwerpster met 
haar eigen label.

Vrouwelijkheid
In een interview zegt ze: ‘Breien geeft een mooie, 
genuanceerde vrouwelijkheid mee aan kleding. 
Gebreide stof is grillig. Een steek is altijd rond, waar-
door de stof alle kanten op gaat. Weven is bijvoor-
beeld veel rechter, rationeler. Bij gebreide stof ben je 
altijd weer verrast door het resultaat.’ Ze werkt haar 
machinaal gebreide kleding met de hand af. ‘Ik wil dat 
je ziet dat er aandacht aan is besteed. Bij massapro-
ductie ontbreekt de ziel.’

Materiaal
Groenewegen werkt vooral met breisels. Door 
gebruik te maken van verschillende eigenschappen 
van de draad weet ze deze te transformeren tot 
3D-objecten. De complexe breisels van wol en 
metaalgarens zijn gemaakt op een digitale flatbed 
knit & wear-machine in het Textielmuseum. De struc-
tuur ontstaat door een combinatie van garens, wol 
en angora, die meer of minder uitzetten. De breisels 
worden nabehandeld en vervilten, zodat er een bob-
belige structuur ontstaat.

Modemachine
In 2016 ontwierp ze in opdracht van het Nieuwe Insti-
tuut in Rotterdam de reusachtige installatie Fashion 
machine, die de destructieve werking van de mode-in-
dustrie aan de kaak stelt. Duizenden fleecetruien 

waren door een groep vrijwilligsters in repen geknipt 
en in een reusachtige breimachine tot monumentale 
lappen verwerkt. Bijt ze daarmee in de hand die haar 
voedt? Het kan niet eenvoudig te zijn om juist als suc-
cesvolle modeontwerpster stelling te nemen in de 
gaande discussie over duurzaamheid. 

Electric Co 01
In haar ‘Electric Co 01’-collectie werkt ze dan ook met 
polyester monofilamenten, een industrieel afvalpro-
duct dat moeilijk te verkrijgen is. Daardoor is de collec-
tie beperkt tot gelimiteerde series. Het polyester geeft 
stevigheid aan de breiconstructies en een metaalglans, 
die op sprekende wijze contrasteert met de extra fijne 
wol en de mohair garens. Het breisel combineert stoer 
met aaibaar. Dat wordt versterkt door de vormgeving 
van het bomberjack; mannelijke attributen gedragen 
door een vrouwelijke vorm. Haar interpretatie van de 
archetypische vorm van het jack, met behulp van 
zachte, harige materialen, is niet zonder humor: het 
lijkt op de exploderende spieren van een XXL bodybuil-
der, omgevormd tot kledingstuk voor de vrouw.

Architectonische vraagstukken
De monumentale, draagbare ontwerpen van Groene-
wegen zijn het resultaat van een jarenlange verdieping 
en onderzoek naar 3D-breisels. Ze ziet haar werkwijze, 
materiaalonderzoeken en -experimenten ook toege-
past worden in de (interieur)architectuur. Haar toe-
komstplan is het ontwikkelen van textielverbindingen 
als bouwmaterialen voor architectonische vraagstuk-
ken. Groenwegen is nuchter en realistisch: ‘Er zijn 
zoveel labels die vechten om een plekje in de markt. 
Het is een keiharde business en als je er bij wilt horen 
moet je serieus meespelen. Ik moest mijn toekomst-
beeld bijstellen, dat is soms een teleurstelling. Maar 
uiteindelijk denk ik dat ik gelukkiger word van wat ik nu 
doe. Ik heb geleerd wat mijn plek is: op de kruising 
tussen mode en kunst. Ik doe heel interessante projec-
ten.’

www.electricco.co

Meer weten?
Lees dan het artikel over 
dit onderwerp in kM 
102, dat begin juni ver-
schijnt. kM (kunste-
naarsmateriaal) is een 
tijdschrift met materi-
aaltechnische informa-
tie voor beeldend kun-
stenaars en 
vormgevers. 
www.kunstenaarsma-
teriaal.nl

Conny Groenewegen, 
Cressida tall bomber.
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'Ik heb geleerd wat 
mijn plek is: op de 
kruising tussen 
mode en kunst'.


