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voor tijdloze esthetiek
Een van oorsprong Roermondse modeontwerpster 
die in Milaan heeft gestudeerd, in Italië en Frankrijk 
haar stoffen haalt en in Amsterdam produceert. 
Stephanie Paulis besloot anderhalf jaar geleden zich 
fulltime op haar modelabel te richten. Een label 
waar een langzamere levensstijl de rode draad 
vormt. Ondanks dat ‘rustig’ niet in de Limburgse 
zelf zit.
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STEPHANIE PAULIS OVER BALANS, 
DETAILS EN DE LANGZAME LEVENSSTIJL
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MEDITERRANE LEVENSSTIJL
Een ode aan de mediterrane levensstijl. Zo zou 
Stephanie Paulis misschien het beste omschreven 
kunnen worden. Zowel haar gelijknamige modelabel 
in Amsterdam als Stephanies manier van leven. Na de 
Hotel Management School in Maastricht volgt ze een 
masteropleiding Marketing te Amsterdam. Ze heeft 
altijd het idee gehad om iets in de richting van mode 
te gaan doen, maar besefte ook hoe verzadigd de 
markt was. In 2012 besluit ze dan toch om de Fashion 
Design-opleiding aan het Istituto Marangoni te Milaan 
te volgen. De toen nog modeontwerpster in spé komt 
hier voor het eerst in aanraking met de mediterrane 
levensstijl. Aan de opleiding ligt het niet; die is zwaar. 
Nee, het komt door de Italianen zelf die er de tijd 
voor nemen om te genieten en de rust te nemen. Een 
bewustere levensstijl, dat ziet Stephanie wel zitten.

BALANS IN KARAKTER
“Misschien juist omdat haar karakter van nature 
niet direct zo is. Hoewel ze altijd oog voor detail en 
visualisatie heeft gehad, zit snelheid in haar karakter. 
“In Italië voelde ik aansluiting met iets meer stilstaan. 
Daardoor ben ik er bewust van geworden dat het 
een rode draad is”, licht Stephanie toe. Deze levens-
stijl trekt haar snelle karakter weer in balans. “Soms 
moet je even vertragen om daarna weer sneller door 
te gaan. Het zit in mijn karakter om de hele dag te 
rennen en ‘aan’ te staan. De Italiaanse levensstijl, iets 
dat mij veel energie geeft heeft me juist geleerd dat 
soms even afremmen, even samen zijn en niet alles 
willen aangrijpen eigenlijk vaak meer brengt.” Daar 
vindt de modeontwerpster steeds meer haar weg in. 
“Als de kinderen thuis zijn, ben ik ook echt met de 
kinderen.”

“SCHOONHEID DIE 
NOOIT VERVAAGT ZIT 
NIET ALLEEN IN MODE”

HET BEGIN
Maar met een startend bedrijf kan haar snelle 
karakter juist heel handig zijn. Na haar opleiding aan 
het Istituto Marangoni begint ze met pop-up stores. 
Tegelijkertijd werkt Stephanie nog bij een ander 
bedrijf. Zo kan ze kijken wat mensen er van vinden. 
Halen ze de kleren wel uit het rek? Willen de mensen 
er voor betalen? Is de pasvorm goed? In het begin 
koopt ze reststoffen op van high-end designers zoals 
Max Mara. Zo weet ze dat ze kwalitatieve producten 
neer kan zetten. Maar als de vijftien meter ingekochte 
stof op is, kan dat bepaalde kledingstuk niet meer 
geproduceerd worden. Nieuwe stof is niet hetzelfde 
als de eerder gebruikte stof. Dat is mooi om mee te 
beginnen; producten zijn echt limited edition.

ITALIË, FRANKRIJK EN AMSTERDAM
Echter, op een gegeven moment moet je kunnen 
opschalen. Stephanie gaat op zoek naar goede 
leveranciers en vindt die in Italiaanse en Franse 
familiebedrijven, gericht op jarenlange ambacht. Haar 
productie kan vanuit Amsterdam gestart worden, 
daar heeft ze namelijk tien jaar gewoond. Anderhalf 
jaar geleden besluit ze daarom de stap te zetten en 
zich fulltime bezig te houden met haar label. Ze legt 
uit: “Ik voelde dat daar het moment was om het te 
doen. Als ik het nu niet doe, doe ik het waarschijnlijk 
niet meer. Mocht het uiteindelijk in deze uitdagende 
branche niet uitpakken zoals ik dat wil, heb ik het wel 
geprobeerd. Daar kan ik dan ook mee leven.” 
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genoeg doelen om te behalen. “Ik zal niet snel zeggen 
dat het echt fantastisch gaat. Er gaan bijvoorbeeld 
honderd dingen goed, maar als er twee dingen niet 
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meer bij stil dan andere dingen.”

DUURZAAM
De kleren worden dicht bij huis en op vraag gemaakt. 
De klant bestelt een rokje welk vervolgens speciaal 
voor diegene gemaakt wordt. Dat staat haaks op het 
sneller meer, en gezien onze wegwerpmaatschappij 
uiteindelijk minder, dragen van kleding. Volgens 
Stephanie wordt er gemiddeld gezien maar 25% van 
wat er aan fast fashion in je kast hangt, gedragen. 
Haar ‘slow fashion label’ maakt gebruik van een 
all-season stof. Zo gaat ze tegen dat mensen niet drie 
keer een shirtje van een tientje kopen, maar direct 
voor één kwalitatief beter shirtje gaan dat ze het hele 
jaar door kunnen dragen. Dat is een stuk milieube-
wuster en duurzamer. Doordat er alleen op bestelling 
geproduceerd wordt, zijn er geen restoverschotten 
die verbrand hoeven te worden.

TIJDLOZE SCHOONHEID
������ϐ�����ϐ���������������������������������������-
toon goed te merken. De kernboodschap is ‘born in 
Italy, the brand is breathing the beauty of the past, 
the pleasure of togetherness, the skill of handwork 

and the emotion of wear’. “Ik heb altijd een grote 
liefde gehad voor tijdloze esthetiek, een schoonheid 
die nooit vervaagt. Dat is niet alleen in mode, maar 
dat zit ook in veel andere dingen in het leven. Terwijl 
ik in Italië woonde en mijn studie volgde, voelde ik me 
heel erg verbonden met de passie die mensen hebben 
voor de schoonheid van het leven. Over hoe Italianen 
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hoe dat iedere keer met zoveel liefde gemaakt wordt. 
Ook dat is tijdloze schoonheid. Eigenlijk terug naar 
de kern, terug naar eenvoud en iets goed neerzetten. 
Daar gebeurt magie.”

EMPOWEREN MAAR NIET OVERPOWEREN
Het is Stephanies doel om vrouwen een subtiel 
podium te geven. “Ik vind echt dat iedere vrouw dat 
verdient. Dat kan op verschillende manieren, kleding 
is daar een voorbeeld van. Je kunt een persoon net 
dat beetje extra geven. Ik wil altijd een ontwerp 
maken dat haar kracht geeft en meer licht op haar laat 
schijnen. Je probeert iets te creëren dat empowert 
maar niet overpowert. Het is de bedoeling om het 
karakter in de persoon naar boven te halen. Ik hoop 
dat een vrouw haar eigen persoonlijkheid meer kan 
omarmen en daar trots op kan zijn. Ik denk dat daar 
echt schoonheid ligt.”

MET BEIDE BENEN OP DE GROND
De Limburgse modeontwerpster staat, ondanks de 
voorspoedige start, met beide benen op de grond. Ze 
heeft nog een weg te gaan, vindt ze zelf. Stephanie 
richt zich vooral op de online verkoop, maar onder-
tussen is er een winkel in het zuiden die haar kleding 
in de rekken heeft liggen en komt haar kleding ‘op 
de Belgische en Noorse markt. Haar levensstijl heeft 
de perfecte balans. Enerzijds haar tijdloze rustige en 
elegante kleding, anderzijds haar drive om er volledig 
voor te gaan. Q

OVER HOE ITALIANEN 
KUNNEN PRATEN OVER 

EEN PERFECT GEZET KOPJE 
KOFFIE



“JE PROBEERT IETS TE 
CREËREN WAT EMPOWERT 

MAAR NIET OVERPOWERT”
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