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JODEVISSCHER

OTHER

BELGIUM

‘Liever geen spiegels in Inijn pashokjes' 1411212013
Gent Jo De Visscher be4 liste vijf jaar geleden
om haar carriere a kanstrestaurateur te
laten stam voor een FUettw verhaal in._ de
mode. Gisteren opende ze haar eosin eigen
winket. ES zijn geen verkoQp5terN en nok
gem spiegels in de paNkarnem Advies
komt er mike] van de rnensen die de Vier=
ook echt gerneakt bebben, 'Als etni
Idedingsstuk Met goed vat% wil 1k nier
doen alsof ik dat nietgezien hob.'

De Genie ontwerpster Jo De Visscber (37) open& haar winkel in een prachtig pand in jaren 20-stij1
in de Hoornstraat, een zijstrani van de Veldstraat Orallend is dat er wel spiesels hangen in de
witarel got trim niet in de paskamers, 'MU n kleren vragen sorns een beetje begeleiding. Als
mensen ze veirkeerd aantrekken, waaxdoor ze niet goed vafleri , trekken ze ze meteen weer uit. Maar
als ze uit bun pashok moeten om in de spiegel te kijkon, dan kan ik bijsmren.*
Daarent werkt De Visseber ook niet met verkoopsiers. De mensen die in de winkel staan, zijn
dezelfde die de kleren stikken ett retoucheren. Zel f staat ze ook regelmatig in de zaak.
lets Met
geed yak bij iemand, heb ik geen zn orn te doen alsof 1k dat nietzie znals veel verkoopsters doen_
fk zal juist aanraden ont het kledingsstuk een beetje in te nemen, of juist te verbreden of te
verlengen lk wit niet dat ielnand hier buiten gaat met iets dat niet 100 procent perfect is.'
-

Had iernand Jo De Visscher een paar jaar gel eden gezegd dat ze vandaag en eigert winkel zou
hebben, ze had eens hanelijk gelachen. lk heb zelfs nooit gedacht dat ik ontwerpster zou worden.
Ervan gedroomd wet, ja. Maar als kind daeht ik dat ik niet goed genoeg kon tekertenf Ze werd den
rnaar restaurateur van hedendaagse kunst, 'want daar heb je ook Yeet ebemie war nodig, iets wat ik
well heel goed kon".
Omseholen

.0p een dag werkie ik iii het Muhka in Antkverpcn rncc aan de tentaoraelling Adtzie?-iVentiink?,
met ontwerper Walter Van Beirendonek, De ontwerpers eri de mode die ik daar zag, gavel] rnij zo'n
dat ik van dag op dag bestoot ern mij em te scholen,'
Met sueees, ampet vij fjaar tia haar carrittewissel is De Visscher vokip Ian bet tekemen San haat
veertiende ennectie, ligt haar me& in winkels verspreid over heel Vlaanderen en heeft ze no dos cok
hoar eigen zaak.
'Die is er uiteindelijk tor.th gekomen. Wor het contact rnet de klanten. Ala je alleen aan wink ch
verkoopt, weet je niet wie je kianten zijn en wat zeeeht van je kleren vinden, Het is fantastisch em
eens directe feedback te krijgen. En die is vaak hartverwarmend, Het rnooiste compliment voor een
ontwerpster is dat baar klanten veel complimenten krij gen.'
Mari eke Van Pee
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