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Regisseur.
‘Voor mijn dagelijkse outfits probeer
‘Als regisseur is mode vooral een
ik een goed evenwicht te vinden in
T-shirt en jeans, Filippa K
manier om iets over een personage of mooie stukken waarover is
Gilet, Jodevisscher
een karakter te vertellen. Dat scherpt
nagedacht, maar die toch ook
Blazer, Tommy Hilfiger Tailored
mijn bewustzijn aan van wat mode
praktisch zijn. Ik ga graag naar
met een mens kan doen. Ik werk
multimerkenwinkels, zoals Clinic in
vaak samen met getalenteerde
Antwerpen. Ik vind het handig dat
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vinden die
daar al een soort voorselectie is
   die stukken
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ik zelf
niet zomaar zou tegenkomen.
gebeurd. Voor de meer glamoureuze
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Af en toe koop ik weleens iets over
momenten ben ik fan van Café
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dat op de set wordt gebruikt. Dat is
Costume. Maar soms laat ik me ook
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fijn 
natuurlijk,
je ziet de kleding eerst daarvoor ook verrassen door
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wekenlang
op een personage voor je
costumières die ook bij Zara of H&M
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hoeft te beslissen of je het graag wilt
outfits vinden die ik zelf nooit zou
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houden. Ik draag nog steeds een
verwachten.’ (ab)
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thriller met Geert Van Rampelberg
Foto Tamm, styling Audrey
uit 2014.’
Heselmans, make-up Alexe Matthijs
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