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Jo De Visscher
snoeot van Afrika
_Lore Callens

De stukken kregen namen mee als Fufu en Morogo, de zon spat van het heldere fuchsia en
het felle oranje en een van de modellen die de kleren showt, heeft een huid als van ebbenhout.
Dat ontwerpster Jo De Visscher de mosterd voor haar nieuwe collectie in het zwarte continent ging
halen, mag duidelijk zijn. Dat het resultaat is om duimen en vingers bij af te likken, ook,
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En dat van die duimen en vingers is niet lukraak gekozen. De Gentse ontwerpster heeft iets met eten, en gebruikt dan ook steevast voedsel als uitgangspunt voor haar
collecties. Haar afstudeerwerk was gebaseerd op Belgische
klassiekers zoals dame blanche en kaas- en wijnavonden,
en de silhouetten van haar vorige collectie waren gemnspireerd op de chocoladefabriek van Willy Wonka en kregen
namen mee als Cuberdon en Frutella. "Zowel rrijn dochter
als ik zijn erg gevoelig aan onze zintuigen: geuren komen bij
ons bijvoorbeeld heel erg binnen. Als anderen kunst maken, mikken ze vooral op je ogen, en je gevoel. Maar ik wil
dat het alle zintuigen prikkelt. Daarom vind ik eten zo'n
bron van inspiratie: het heeft een bepaalde geur, kleur en
structuur, en het wekt automatisch iets bij je op. lk moet
maar de woorden 'Italiaanse koffie' uitspreken, of er komt
al vanzelf een geur in je neus of herinnering in je hoofd. lk
heb geen fascinatie voor eten of koken op zich, rnaar ikvind
het wél boeiend dat het tegelijk iets zo alledaags en iets zo
speciaals is. En dat het in alle mogelijke sociale omstandigheden een grote rol speelt."

Wio Is Jo
Do Vissche?
II/Jo De Visscher (°1976) is al als klein meisje
gebeten door het modevirus. Ze maakt volledige
silhouetten voor haar Barbiepoppen en stikt een
paar jaar later zonder enige voorkennis haar
eigen rokken.
/// Ze studeert Wiskunde-Wetenschappen,
maar raakt zo gefascineerd door een ar:ikel over
de restauratie aan de fresco's in de Sixtijnse kapel
dat ze na haar middelbaar naar de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten in Gent gaat.
/// In 1999 studeertze af, waarna ze ervaring
opdoet in het S.M.A.K., MuHKA en het kunstmuseum Bonn om uiteindelijk haar eigen restauratiebedrijf (contemporary art conservation) op
te richten in Brussel.

II Typisch Afrikaanse schotel
Hoewel Afrika de plak zwaait in haar nieuwe kledinglijn, is ook daar de échte insteek eten. Elk ontwerp is vernoemd naar een typische schotel van het continent, en hoewel Jo De Visscher al vijftien jaar samen is met haar man uit
Kameroen, was de échte inspiratiebron voor haar collectie
niet haar partner maw_ een kookboek. "Ik liep er op een
dag per ongeluk tegenaan: een biografie van Nelson Mandela die zijn levensverhaal vertelt op basis van de recepten
van eten uit zijn jeugd. De titel van dat boek is 'Hunger for
Freedom', en alleen al die titel sprak enorm tot mijn verbeelding. Dat, en de mooie vormgeving en heerlijke recepten
waren genoeg om meteen aan de slag te gaari."

11 Oranje tot aan de knie
Soms baseert ze ontwerpen op de kleur en structuur
van het eten op zich, maar deze keer verdiepte ze zich ook
in de Afrikaanse klederdracht. "Ik ontdekte dat ze eenvoudige vormen gebruiken in hun kledij. Het materiaal dat je
daar vindt, is dan ook heel anders dan hier. Ze gebruiken
geen knoopsgaten en overlocks, hun afwerking is heel erg
simpel. lk heb dan ook teruggegrepen naar basic snits, gebaseerd op djellaba's en andere typische kleren die je in
Afrika terugvindt. lk heb er ook hun soort kragen in verwerkt: een soort afgeronde V-hals. En de stoffen zijn redelijk ruw. Glans past niet in het thema, wel linnen en katoen,
bruut geweven, en broeken in een safarithema, met grote
zakken en camouflagekleuren. lk heb ook een donker indigoblauw gebruikt, geInspireerd op een van de kleuren uit
de geruite doeken die de MasaT-krijgers dragen." Ze baseerde sommige kleuren en stoffen ook op haar eigen ervaringen in Afrika. "Toen ik voor het eerst in Kameroen was,
bij de ouders van mijn man, zag ik voor het eers: hoe oranje
de aarde daar is. Heel opvallend, bij ons had ik nog nooit
zoiets gezien. Ze hebben in hun dorp geen moderne apparaten zoals wasmachines, alles wordt er met de hand gedaan. En toch dragen de mannen ersteevast witte kleren. In
het droge seizoen ligt er bijna tien centimeter oranje stof op
de wegen. Gevolg: 's morgensvertrekken ze met een spierwitte broek, 's avonds komen ze thuis met broe<spijpen die
oranje zien tot aan de knie. lk vind het fantastisch dat ze
zich daar niets van aantrekken, en het er een of twee dagen
nadien gewoon weer netjes afschrobben. Na die ervaring
wist ik het zeker: er mOésten enkele feloranje stukken in
mijn collectie!"

I 1 Uitblinken in eenvoud
De kleren van Jo De Visscher stralen een eigentijdse
stadslook uit, en toch voel je dit seizoen aan alles de Afri-

Jo De Visscher:
"Na mijn ervaring
in Kameroen wist ik
het zeker: er mbésten
enkele feloranje stukken
in mijn collectie!"
kaanse sfeer die ze erin wil steken. In de fotoshoot van haar
collectie, bijvoorbeeld, die uitblinkt in eenvoud. "In Afrika
laten ze nog vaak de helefamilie op de foto zetten door een
professionele fotograaf, vaak voor een handgeschilderde
achtergrond midden op straat. Daardoor zie je soms ook
een voet of stuk been van een toevallige voorbijganger op
de foto verschijnen. Dat gevoel wilde ik overbrengen in mijn
eigen shoot: een achtergrond die niet perfect geknipt is, en
een persoon ervoor die gewoon even lijkt te poseren voor
de foto, en hup!" Haar droom was om écht met toevallige
voorbijgangers te werken, maar dat bleek praktisch te
moeilijk om te regelen. En dus werden het drie modellen,
elk met een andere huidskleur. En elk met hun eigenheid.
"Ze zijn alle drie maar ongeveer 1 meter 60 groot, geen
typische modellenmaten, dus. Eén van hen heeftookzware
borsten, en allemaal zijn ze heel mooi, maar ook heel écht.
Ze bewijzen dat iedereen met deze kleren staat."

I I Een totaalbeleving
De sfeer van het zwarte continent komt ook honderd
procent terug in de nieuwe flagshipstore van Jo De Visscher
in Gent. "In andere winkels komt mijn collectie terecht tussen allerlei andere merken, en kan ik het plaatje niet helemaal doortrekken. Hier wel, want toen mijn thema 'bonbon' was, stond de winkel vol snoepbokalen en rood-witte
streepjes, en nu staatze vol Afrikaanse planten, beeldjes en
kettingen. Elke seizoen kom je hier in een andere wereld
terecht. Zelfs de gordijntjes van de paskamers evolueren
mee."

///Ze wordt gevraagd om meetewerken aan
de tentoonstelling Mutilate?-Vermink? van curator Walter Van Beirendonck in het MuHKA en
voelt er haar passie voor mode opnieuw opflakkeren.
/// Ze ruilt de restauratiewereld in voor de
modewereld, volgt opleidingen en werkt a Is
freelancer in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten en het Modemuseum te Antwerpen.
/// Na het eindejaarsdefilé van haar modeopleiding in juni 2007 krijgt ze zoveel positieve
reacties datze besluit om hear collectie verder uit
te bouwen en in eigen beheer uit te brengen onder het label 'jodevisscher'.
/// In december 2013 opent ze haar eigen
flagshipstore in de Hoornstraat in Gent.

Die visuele aanpak is niet verwonderlijk, want voor ze
ontwerpster was, zat Jo De Visscher volop in de kunstwereld en restaureerde ze schilderijen. "Als achttienjarige was
het heel heftig om plots, na een ASO-richting in het middelbaar, in de academie terecht te komen. Voor het eerst leerde ik filosoferen en in concepten denken. Een stilleven maken was niet genoeg, er moest altijd iets meer achter zitten." Toch wilde de ontwerpster het niette afstandelijk maken. " ledereen moet mijn thema's kunnen begrijpen, ik wil
het niet te ver zoeken. De fotoshoots mogen niet overdreven fashion zijn, met vreemd opgemaakte mannequins in
rare poses die niemand ooit zou aannemen. Wie naar mijn
foto's kijkt, moet kunnen denken: 'daar zou ik ookwel mee
staan.' lk wil toegankelijk zijn." En net die natuurlijke aanpak maakt van Jo De Visscher een opvallende verschijning
in de modewereld. En, als je het ons vraagt, een blijvertje.
vvww.jodevisscher.be
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