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TASSEN, JUWELEN, DASSEN
EN FOULARDS
|OPGERICHT IN 2011
“Ik heb verschillende confectieopleidingen gevolgd
en stage gelopen bij onder meer Viktor & Rolf, maar
ik vond geen Belgische producent om een eigen
betaalbare kledingcollectie te maken. Dus ben ik
met accessoires begonnen. Die kan je makkelijker
laten produceren. Bovendien denk ik in concepten
en passen accessoires daar goed bij omdat het
objecten zijn. Kledij draait meer om de vorm.
Mensen zeggen wel eens dat mijn ontwerpen
surrealistisch zijn, maar dan moet ik aan de schil
derijen van Magritte denken. Ik vind mijn acces
soires vrij grappig en eenvoudig. Ik speel graag
met woorden. Zo is mijn nieuwe collectie fou
lards ontstaan. Ik bedacht dat je foulard kan op
splitsen in fou en l’art. Dan krijg je zotte kunst, of
kunst van een zot. Toen moest ik denken aan de
tekeningen die ik heb gemaakt in Kortenberg
toen het minder goed met mij ging. Die heb ik nu
op zijden foulards laten zetten.
Mijn eerste accessoire was de Vingerhoed, ook al
een woordspeling. Na de hoeden kwamen de
juwelen, toen de dassen en daarna de tassen.
Ik ben al jaren bezig, maar mijn merk staat er pas
sinds 2011. Ik bedenk alles en coördineer. Zo laat
ik mijn juwelen bij Atelier 11 maken. Ik heb zelfs
iemand die mijn schetsen maakt.
Ik snap niet dat je enkel juwelen of sjaals kan
ontwerpen als je vol ideeën zit. Ik heb ze zat,
maar schrijf ze nooit op. Wanneer ze op een
bepaald moment opnieuw opduiken dan
moeten ze worden gerealiseerd.
Het duurt soms een tijdje voor een nieuw ont
werp echt klaar is, maar ik hoef me niet te haas
ten. ‘De slavendrijver zit in onszelf’ hoorde ik
onlangs op tv en dat klopt. Ik wil op mijn eigen
tempo werken en niet verplicht vier collecties
per jaar uitbrengen. Als ik kan leven van mijn
ontwerpen is het goed voor mij. Zolang ik maar
kan doen wat ik graag doe.”
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