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NIEUWE COLLECTIE 
VAN JO DE VISSCHER 

*TEKST: EMILIE LACHAERT/ FOTO'S :JORIS HERREGODS 

Ion er 
na 
viralj el 
Wie de nieuwe winkel van Jo De Visscher in Gent 
binnenwandelt, proeft meteen een vleugje (Zuid-) 
Afrika. Voor haar lente-zomercollectie 2014 het de 
jonge Belgische ontwerpster zich inspireren door 
Hunger for Freedom, het boek van Nelson Mandela 
dat tegelijk een kookboek en biografie is. Door het 
overlijden van Mandela eind 2013 werd het onge-
wild een heel actueel thema al betekent het voor 
de ontwerpster meer dan dat. 

lasje Rusk: 295 euro, 
rok Morogo: 195 euro. 

T-shirt Fufu: 150 euro, 
broek pap: 198 euro. 

Top Syrup: 195 euro, 
rok Morogo: 195 euro. 

In de boetiek vind je ook Afrikaanse 
kunstvoorwerpen en juwelen. 
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Hunger for Freedom: het is niet alleen de 
titel van de biografie - opgehangen aan 
culinaire herinneringen - van Nelson 
Mandela. De titel staat ook symbool 
voor de persoonlijke 'honger naar vrij-
heid' van de Jo De Visscher. Na zeven 
jaar hard timmeren aan haar eigen label 
beyond de designer zich op een kruis-
punt. De Visscher: `Doorgaan of in 
schoonheid afsluiten met deze collectie: 
dat was het dilemma waar ik mee wor-
stelde. De feedback van de winkels waar 
mijn collectie te koop hing, was niet 
altijd even bemoedigend. De lente-
zomercollectie staat symbool voor mijn 
eigen 'honger naar vrijheid', naar een 
einde of een nieuw begin.' 

Perfecte pasvorm 
Gelukkig werd het een schot in de roos. 
Want dankzij de opening van haar eer-
ste eigen winkel in Gent in december 
2013 kreeg het label jodevisscher een 
nieuwe boost. "De rechtstreekse feed-
backvan klantenbetekent heel veelvoor 
me", vertelt de ontwerpster, die zelf ook 
dagelijks in haar winkel staat. "Ik put er 
energie uit en het geeft me ook de kans 
om de collectie bij te sturenwaar no dig. 
Zo merk ik dat ik de pasvorm van 
bepaalde jurken of jassen beter lichtjes 
kan aanpassen zodat die bij meer vrou-
wen meteen perfect zit. Nuvallen de jas-
s en bijvoorbeeld vooral bij grotere 
dames in de smaak. Pd maken we er in de 
winkel een punt van om de pasvorm 
door kleine retouches steeds aan te pas-
sen aan elk lichaam." 
De aandacht voor de juiste pasvorm en 
het nodige draagcomfort - op maat van 
`gewone' vrouwen - kenmerkte de col-
lectie jodevisschervanbij de start, intus-
sen twaalf seizoenen geleden. "Ik kies 
voor elegante pasvormen die een vrou-
wenlichaam flatteren: een beetje extra 
stof om discreet buikjes te camoufleren, 
een jurkje met een taillebelijning die je 
zelf iets hoger of lager kan dragen reke-
ning houdend met je rondingen. Ik heb 
ook een voorliefde voor stoffen die iets 
steviger en stugger zijn, een be etje man-
nelijk misschien. Te vloeiende materia-
len, zoals zijde, zijn vaak weinig verhul-
lend voor een vrouwenlichaam. En ik 
vind het belangrijk dat mama's zonder 
zorgen hun kroost bij hen op de schoot 

kunnen trekken. Kleding moet niet 
alleen mooi, maar ookpraktisch zijn." 

Eten als inspiratie 
Die nuchtere kijk type ert de ontwerp-
ster ook in haar keuze van inspiratie-
bronnen en thema's voor de collectie. 
Elke jodevisscher-collectie is geinspi-
reerd door eten. Van 'miss Chocolat' bij 
de eerste collectie in het najaar van 
2008, over les dames blanches' in de 

zomer van 2011 tot Hunger for Freedom 
dit seizoen. Jo De Visscher: "Op de een 
of andere manier prikkelt en inspireert 
eten me meer dan bijvoorbeeld een 
kunsttentoonstelling. Eten is iets heel 
alledaags, maar het is tegelijk zo veel 
meer. Het draait om smaak, maar ook 
om vorm, structuur, geur, herinnerin-
gen ... Eigenlijk prikkelt het alle zintui-
gen. Ik vind dat vergelijkbaar met kle-
ding. Kleding is ook iets heel normaals 
en functioneels. Anders zouden we alle- 

maal in ons blootje rondlopen. Maar 
tegelijk bevat kleding ook meerdere 
lagen. Het gaat om vormen, structuren, 

kleding moet er niet enkel goed uit-
zien, ze mo et ook goed aanvoelen. Ik 
probeer in mijn collectie daarom altijd 
oog te hebben voor de totaalbeleving. 
Nu met de opening va n een eigen winkel 
kan ik dat vertalen in de juiste muziek, 
accessoires, geuren, sfeer..." 

Afrikaans tintje 
Dit voorjaar krijgt Jo De Visschers boe-
tiek een Afrikaans tintje, met ook kleine 
kunstvoorwerpen, vruchtbaarheids-
beeldjes, etnische juwelen en accessoi-
res. Elk kledingstuk kreeg de naam van 
een Afrikaans gerecht, zoals morogo of 
kebab. "Aangezien mijn man uit Kame-
roen komt, was de Afrikaanse keuken 
me niet vreemd. Eigenlijk is het een vrij 
beperkte keuken die vooral focust op 
voedzaamheid." Nelson Mandela's boek 
vormde de aanzet voor de ontwerpster 
om zich verder in de kleuren en geuren 
van de Afrikaanse wereld onder te dom-
pelen. Vooral de link tussen bepaalde 
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Jo De Visscher 

gerechten en herinneringen vond De 
Visscher heel herkenbaar en univers e el 
in het boek. 
De ontwerpster vertaalt de inspiratie-
bron in het gebruik van warme Afri-
kaanse kleuren, zoals bruin en oranje, 
vrolijke prints en een safarithema. Tra-
ditionele Afrikaanse outfits, zoals djell-
alla's en kaftans, inspireren de snit van 
jurken en blouses. Natuurlijke stoffen 
zoals katoen en linnen, die ruw ogen 
maar toch erg zacht aanvoelen, domine- 
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1Je rui,r\lreliwe yinkel. van Jo De Visscher in Gent.

Issener ( 
 

• *1976, Gent 
• is van jongs af gepassioneerd door 

mode: knutselt kleertjes voor haar 
barbiepoppen en maakt alstiener 
ook rokken voor zichzelf. 

• volgt een opleiding schilderkunst 
aan de Koninklijke Academie voor 

Schone kunsten in Gent en specia-
liseert zich in de restauratie van 
hedendaagse kunst. 

• richt haar eigen restauratiebedrijf 
(contemporary art conservation) 

op. 
• werkt mee aan de tentoonstelling 

Mutilate?-Vermink?van curator 

Walter Van Beirendonckin het 
MuHKA in 2001 en voelt er haar 

passie voor mode opnieuw opflak-

keren. 

• volgt een cursus patroontekenen, 
naailessen en een avondopleicling 
modeontwerp. 

• studeert in juni 2007 af aan de 
modeopleiding en richt haar 
eigen merk Jodevisscher op. 

• mama van twee kinderen van 7 en 

lo jaar. 
• bewondert de snitten van Stephan 

Schneider, de drapagetechnieken 
van Tim Van Steenbergen en kijkt 
gefascineerd naar de collectiefo-
to's van A.F. Vandevorst, maar wil 
vooral haar eigen(zinnige) kijk op 
mode bewaren. 

• is gepassioneerd door lekker eten, 
maar vertoeft zelf het tiefst in de 

keuken om te bakken. 

ren de collectie. "Voor de foto's van de 
collectie werkte ikbewust met `gewone' 
vrouwen in plaats van modellen. Zo is 
het voor klanten ook herkenbaar en 

Een te gekunstelde of gestileerde 
stijl past niet bij mijn lijn, en al zeker niet 
bij de Afrikaanse sfeer." 

Toekomstplannen 
Aan de muren van Jo De Visschers ate-
lier, in de kelderruimte van haar boe-
tiek, prijken intuss en ook de mood-
boards voor de komende winter- en zelfs 
zomercollectie. Dat etenalweer een cru-
ciale rolspeelt in de inspiratie, staat bui-
ten kijf. We watertanden bij de Itali-
aanse lekkernijen die de winter zullen 
kleuren en werpen een blik op de frisse 
Zuid-Franse zomerse ideeen. Veel ver-
der in de toekomst plannen en kijken, 

Links: jurk Stew: 210 euro, 
rechts: jurk Kebab: 245 euro. 

doet de ontwerpster evenwel niet. 
De Visscher: "De opening van een eigen 
shop eind 2013 was een grote sprong in 
het onbekende. Ik ben erg blij dat de 
boetiek het goed doet. Met een verdere 
groei en uitbreiding van de verkoops-
punten ben ik momenteel niet bezig. 
Jodevisscher bestaat uit een klein team 
van drie mensen die in de winkel staan, 
retouches doen en de collecties ontwer-
pen. We willen de collectie in de eerste 
plaats een beetje verbreden door 
dezelfde snitten in meerdere materialen 
aantebieden. En wie weet, komt er over 
vijfjaar nog een eigen winkel bij in een 
andere Belgische stad. Maar dat is nu 
nog niet aan de orde." 

WWW.JODEVISSCHER.BE   

Top Cookies: 165 euro, broek Relish: 
195 euro, mantel Kitfo: 415 euro. 
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