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Zoetebek

KIM STUMPF

JO DE VISSCHER

spelen met draad

Modemakers laten zich doorgaans inspireren door
kunstenaars maar Jo De Visscher haalt haar inspiratie
het liefst uit de keuken Het openmaken van een smeuïge
camembert of een fikse reep chocolade Als het maar lekker
ruikt Van bij de allereerste collectie kregen alle ontwerpen

Is ze een beeldhouwster Maakt ze mode Als je de collectie
van Kim Stumpf bekijkt kan je twijfelen De mantels die
ze creëert de volumes van tricot het lijken sculpturen
en dat mag ook Kim was zo n kind dat uren zoet was met
een tekening Ze zat jarenlang

namen uit het culinaire jargon Wat dacht u van cookies
en syrup kebab en relish cuberdon en smartie Ook de
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Chocolat kwam in september 2008
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a horseback gooiden een knipoog
richting keuken Haar nieuwste
zomercollectie is gebaseerd op
Hunger for Freedom een verhaal

over voedsel in het leven van Nelson

Mandela Er staan recepten in

van typische Zuid Afrikaanse gerechten maar evengoed
prachtige beelden en kleuren van de bush aldaar Jo raakte
in de ban van dat verhaal en vertaalde dat naar leuke micro
prints op tops en pantalons Een kleurrijke lijn vol warme

kleuren waar ze in haar gloednieuwe eigen winkel ook
allerlei interieurspullen uit Afrika aan toe wil voegen
Jo De Visscher Hoornstraat 6 naast Au Bon Marché Gent
wwwjodevisscher be
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P de kunstacademie ging eerst
H H voor een beeldhouwstudie maar
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aan haar fascinatie voor food Miss
gUHHfijitt werdtochgetrokkennaarde
modeopleiding Eerst in Antwerpen
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Nadien volgden de stages Bij Haider

jE Ackermann bijvoorbeeld tóeri

die net een eigen lijn lanceerde

Bij Vivienne Westwood waar ze
meteen ingewikkelde patronen moest knippen En bij
Robert Clergerie waar ze schoenen ontwierp en ze de
hakken als het ware kon beeldhouwen Na haar studies

kon Kim aan de slag bij Natan maar intussen broeide het

inhet hoofd De eigen lijn kreeg steeds

meer vorm tijdens een lange reis
naar India waar ze ook tal van
handwerkateliers bezocht Toen
ze nadien aan een Inno wedstrijd

l

H9l H

H BEQuKy
j H S

Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

ÉlB k
KBS
BjRB A
Gnlfëf

meedeed won ze de hoofdprijs
van 5 000 euro Genoeg om een
eerste bescheiden collectie sjaals
te maken en een kleine pop up
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lPI later aan La Cambre in Brussel

store te openen Sinds kort heeft
ze een volwaardige boetiek in

Antwerpen Ze toont er haar
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handgeweven mantels en haar
met de nand vervaardigde
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gerealiseerd zijn en gerust unieke stuks
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Kim Stumpf Lombardenstraat 18 Antwerpen
wwwkimstumpf com

H

H
H

M

ft HB
H

truien Nooit zijn het gewone
kleren altijd hebbedingen die met zorg
genoemd kunnen worden
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JOANNE VANDEN AVENNE

Het paradijs volgens

Spelen met verf

MARC PHILIPPE COUDEYRE

Je bent j ong en j e wilt wat In het geval van Joanne Vanden

Doe Marc Philippe maar een

enen en schilderen en dat is weinig veranderd Ze kreeg de
kans in Parijs te studeren aan het Institut Supérieur des Arts

toch als je zijn voorbije collec
ties bekijkt Altijd zijn er die

Avenne ging dat op voor mode Als kind hield ze al van tek

Appliquées en behaalde er glansrijk
de eindmeet met een project waarin
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beweeglijkheid en sensualiteit een
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retourtje paradijs Zo lijkt het

hevige kleurmixen altijd mogen
bedrukkingen van de stof af

ze bij trendbureau Peclers in Parijs
en kort daarna startte ze haar eigen
lijn vanuit haar atelier in Kortrijk
Vrouwelijke elegantie maar ook vak
manschap zijn essentiële elementen
in het werk van Joanne Alles begint

bij het kiezen van de juiste stoffen
die de ontwerpster beschildert of bewerkt Haar ontwerpen
volgen de vorm van het lichaam maar geven toch genoeg
bewegingsvrijheid aan de vrouw die ze draagt Asymmetrie
en spelen met lengtes zijn haar niet vreemd Haar collectie
blijft boeien omwille van de discrete luxe die ze uitstraalt
Joanne is geen onbekende bij Belgische topboetieks maar
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spatten Aan minimalisme heeft

traal stonden Na haar studies werkte Marc Philippe duidelijk geen
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boodschap Hij gaat voor mooie
materialen waar wat glitter
aan te pas kan komen Mix dat
met een eigen vormentaal met
vrouwelijke belijningen her
en der een sportieve toets en
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je komt al een heel eind Voor wie de details wil kennen
Marc Philippe studeerde in 2007 af aan de modeafdeling
van de Antwerpse academie en begon nadien te werken in
het atelier van het Brusselse modehuis Natan waar hij na al
die jaren nog steeds in het designatelier actief is Coudeyre
droomt van een internationale doorbraak en die zit er ook
aan te komen zijn collectie is tijdens de modeweken van

in stilte droomt ze ook van een internationale doorbraak

Parijs te bekijken in een galerie in de Marais

Haar motto luidt langzaam maar zeker

www mpcoudeyre com

wwwjoannevandenavenne com
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