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UPDATE-DELUXE
MODEJOURNALISTE VEERLE WINDELS VERZAMELT HET LAATSTE NIEUWS
UIT HET LAND VAN MODE EN LUXE.

KLEREN UIT
DE SNOEPKAST
Modemakers laten zich graag al eens inspireren door kunstenaars. Niet zo in het geval van
Jo De Visscher. De Gentse ontwerpster haalt
de mosterd voor kleuren, stoffen en texturen
uit een smetlige camembert of een reep chocolade. 'Ik wil zelfs de geur van bonbons in mijn
winkel', zegt ze. In haar gloednieuwe boetiek
staat dan ook een echte snoepkraam achter de
toonbank. En naast de accessoires staan glazen
potten vol Gentse neuzen en ander lekkers.
Van bij de allereerste collectie, in 2008, krijgen de ontwerpen van De Visscher narnen uit
het keukenjargon: Cookies en syrup, kebab en
relish, cuberdon en smartie. Ook de collecties
zelf refereren aan haar fascinatie met eten.
Neem nu die eerste, Miss Chocolat. 'Miss' stond
ook voor 'mistake', want de ontwerpen vertoonden wel wat schoonheidsfoutjes. `Zelfs opzettelijk', vertelt De Visscher. 'Ik had er asymmetrische voorpanden en kragen in verwerkt, maar
iemand dacht dat het een fout was (lacht):
Daarna volgden Tea for two en Flowers for
breakfast, maar ook Fromage a trois en Angels
on a horseback, om er maar een paar te noemen. 'Ken je angels on a horseback?' vraagt ze.
`Dat is een traditioneel Iers aperitiefhapje dat
je weleens krijgt op een trouwfeest. Oesters
met spek rond en wat citroensap. Flowers for
breakfast was geInspireerd op een filmscene
waarin een vrouw ontbijt op bed neernt in een
mannenhemd. Fromage a trois kwam er na
een avondje kaas en wijn. Ik bleef kijken naar
die lekkere camembert, die je nooit meer deftig dichtgevouwen krijgt. Met dat beeld in het
achterhoofd trok ik naar de stoffenbeurs. Het
resulteerde in wat ruwere stoffen met een soort

schimmelstructuur en
veel taupe, gemixt met
wijnrood.'
Om haar collectie voor
komende zomer te
duiden, laat ze me het
boek Hunger for freedom doorbladeren. Een
verhaal over voedsel in
het leven van Nelson
Mandela. De Visscher
raakte in de ban van
het verhaal en vertaalde
dat naar leuke prints op
tops en pantalons. De
huidige wintercollectie, BonBon, is dan weer
gebaseerd op Sjakie en
de chocoladefabriek. De
modellen in de catalogus lijken op Willy
Wonka, de directeur
van de fabriek uit het
boek. 'Het is de originele
film die me geinspireerd
heeft, niet de versie met
Johny Depp. Ik vond
die landschappen in de
fabriek geweldig, vol
snoepjes en fonteinen en eetbaar gras.'
'Ik ben een zoetbek, ja. Bij Tea for two ging het
ook niet echt om de thee, eerder om de taarten
(lacht):

`MET DAT
BEELD VAN EEN
CAMEMBERT
TROK IK NAAR DE
STOFFENBEURS'

Yo De Visscher, Hoornstraat 6 (naastAu Bon
Marche), Gent, www.jodevisscher.be
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