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WELKOM ir€DE WWELD VAN FEELING
DOOR ELS KEYMEU|N, MARIElKA^S ILSPETH JENKINS.
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OEPS,
SLIPPERTJE!
Er wordt momenteel een paar

- ahum - Havaianas tentoongesteld

in het MoMa. Dat klînkt vreemd,

maar niet als je weet dat het om het

allereerste setje van de beroemde

flipflops gaat, gemaakt in 1962. De

slippers maken deel uit van de expo
Items: Is Fashion Modem?, een over-

zicht van de meest iconische items

uit de modegeschiedenis.

HAVAIANAS.COM & MOMA.ORG

DE KOFFER
VAN KARL
Rimowa - het merk van de koffers,

trolleys en ander reisgereedschap - is

tachtig geworden, en bij die gezegen-

de leeftijd hoort een feestje. Mogen

meevieren: Karl Lagerfeld, Carine

Roitfeld en zangeres Lykke Li: hen

werd gevraagd hun idéale koffer uit

te kiezen. Karl koos voor een zwart,

aluminium exemplaar, en fotografeer-

de het zélf voor de campagne. Met is

maar dat jullie het weten.

RIMOWA.COM
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Label we love
Atelier Clash, momenteel boven aan

ans juwelen-wenslijstje. Dit Belgische

label geeft een heel nieuwe betekenis
aan de uitdrukking 'statementjuwelen':

1. DE STUKKEN ZIJN ONE 0F A KIND.

Ontwerpster Brigitte Peeters richtte

het label op in 2015. Het idée van een

eigen juwelencollectie zat al langer in

haar hoofd toen ze besliste de sprong

te wagen. Ze onderscheidt zich als klein

visje in de bling-vijver door te focus-

sen op statementpieces, want, dixit

Brigitte: "De commerciële items kun

je tegenwoordig in elke keten vinden."

Haar vaak gigantische ontwerpen met

agaat komen uit de natuur - je vindt

de stenen in de buurt van vulkanisch

gesteente - en zijn dus altijd uniek.

Brigitte: "Door het eeuwenlange procès

van veranderingen en samendrukkin-

gen in de aarde krijg je bepaalde patro-

nen, vormen en kleuren in de stenen te

zien. Je kunt dus iet of wat gelijkaar-

dige juwelen vinden, maar elk juweel is

altijd uniek. De stenen worden bewust

zo weinig mogelijk bewerkt, waardoor

ze hun uniek karakter bewaren."
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bijvoorbeeld intéresse vanuit Japan.

Maar bovenal wil ik mensen vooral

inspireren en laten wegdromen met

Atelier Clash."

Voor de Black Lava necklace betaal je

€ 79,95 via www.atelier-clash.com

2.ONGEREPTE NATUUR

ALS INSPIRATIE.

"Hoewel ik ervan hou om in de stad te

zijn en door nieuwe impulsen en invloe-

den geprikkeld te worden, besef ik dat

ik het meest creatief ben wanneer ik

in de natuur ben, of reis. De ongerepte

natuur vol contrasten van Usland,

Vietnam, Portugal en het vulkanische

Lanzarote maakt van die bestemmin-

gen de grootste inspiratiebronnen voor

mijn collecties."

3. UITZONDERLUK MATERIAAL.

"Ik werk het liefst met agaat, omwille

van de structuur van de steen, de kleur

en de prachtige schakeringen. Het ma-

teriaal heeft Jets bohemiens, maar de

manier waarop ik het gebruik, is sober

en clean."

4. KWALITEIT BOVEN PRIJS.

"De prijs van de juwelen ligt vaak

onder de 100 euro, ik besef dat dat een

koopje is, aangezien je spreekt over

grote, mooie stukken die een sobere

outfit instant karakter geven. Je voelt je

er meteen een stuk zelfzekerder mee.

Ik doe voorlopig allés alleen, dus dan

kun je de kosten laag houden. Ook de

verkoop via pop-upwinkels en mijn

eigen onlineshop is rechtstreeks, dus

allé tussenschakels vallen weg."

5. MEER DAN ENKELJUWELEN.

"De Black Lava-halsketting is het

meest verkochte stuk van mijn collectie.

Met is een ketting met grote, zwarte

agaatsteen. Voor S/S 18 ligt de focus

op de XL ringen, de klant vraagt er veel

naar en het zijn ook mijn persoonlijke

favorieten. Vanaf dit jaar wil ik ook met

andere materialen gaan werken. Ook

het buitenland lonkt, er is momenteel

VOLGENDE MAAND VIND JE EEN EXCLUSIEVE ARM-
BAND VAN ATELIER CLASH BU FEELING (ZIE BLZ. 151).

Nieuw label
Belgisch label Alexa Fairchild. Wij

proberen het gloednieuwe merk te

omschrijven in - we maken het onzelf

graag moeilijk - drîé woorden:

1. Comporta. Een klein, ongerept

paradijsje dat het label koos als setting

voor de eerste campagne. Comporta

is niet zomaar klein en ongerept: het is

een van dé hotspots van het moment,

vooral in trek bij luxe-nomaden en

•meerwaardezoekers'.

2. Luxe-fusion. Ofte: het nieuwe boho-

chic. Gekenmerkt door een vervaging

van genres, seizoenen, stijl en gender.

In het geval van Fairchild: discrète luxe,

met een kunstig kantje.
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3. Smoking 2.0. Hét key-silhouet uit

de collectie is een ftared pantalon met

hoge taille in hightechvezel, gemixt met

een jersey top. Niet per se je alledaagse

klassieke smoking, maar wél smoking

hot, als je 't ons vraagt

ALEXAFAIRCHILD.COM

I^ieuw ^elande
shops
• Dr. Martens - het Britse label met een

focus op zware boots - opende een

eerste boetiek in Brussel. in de Kleerko-

persstraat 42. Meer zware boots vind je

bij Carhartt WIP, ook pas geopend in

Brussel; Jan Stasstraat 10.

• Esprit en Zadig & Voltaire openden

een conceptstore in Brussel: beide op

een toplocatie, en met de complète col-

lectie in de rekken.

Esprit, Muntplein Brussel en

Zadig & Voltaire, Louizalaan 60.

• En cultlabel K-way (wie heeft er nu

met zo'n regenjasje in de kast hangen?)

opende een allereerste Belgische boe-

tiek in de Brusselse Dansaertstraat, op

nummer33.

KLEURVAN
HET JAAR
Ultra Violet 18-3838.
Ofte: de kleur van 2018

volgens Pantone. Sym-

boliseert lef, origina-
liteit, persoonlijkheid
en zit in ongeveer élke

catwalkcollectie, van

Versace, Gucci en

Rochas tôt Balenciaga

en Peter Pilotto.
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CRUISIN5
Het is het seizoen van de cruisecollecties,

en doorgaans gaan we daar graag aan voor-

bij, want wélke moderne vrouw ligt er nu in

januari op een jacht, in de tussenseizoen-

collectie van pakweg Ferragamo? Wij al-

vast niet. Tenzij we iets mogen aantrek-

ken uit de cruise-lijn van Max Mara: dan

heel graag. Max Mara contacteerde voor

de gelegenheid fotografe Micôl Sabbadini;
zij ontwierp voor het Italiaanse merk een

zomerse, luchtige collectie vol opgeblazen
foto's. Spannend, en perféct geschikt voor

op bootjes allerhande.

NU TE KOOP: CHECK MAXMARA.COM VOOR INFO EN ADRESSEN.
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H

HONGERTJE?
Véél food-buzz, komende lente.

l. Breakfast at TifFany's

Het Amerikaanse Tiffany & Co.
heeft zopas z'n Blue Box Café

geopend, boven de New Yorkse

flagshipstore. Je kunt dus nu

écht Audrey Hepburn spelen,
zélfs thuis, want allés in het
café is ook te koop.

TIFFANY.COM

2. Als je dan toch in de States

bent, ga dan in één moeite door
naar Miami, alwaar zopas het

- hou je vast - Muséum Oflce-

cream werd geopend. Het hèle

gebouw is roze (erg Instagram-

proof kortom) en er wordt
volop ingezet op interactie. De

beste feature? Een zwembad

met 200 miljoen gekleurde dis-
cobolletjes in.
MUSEUMOFICECREAM.COM

3. Frons gerust, maar: Italiaans

label Dolce & Gabbana lan-
ceert z'n eigen pasta. We had-

den het al kunnen vermoeden

toen we afgelopen zomer een

legioen pasta-jurken over de

catwalk zagen paraderen, maar

het is nu dus offîcieel: er zijn
vanaf heden D&G-spirelli, -lin-

guine en -penne op de markt.

Wie eerst?
VIA DIMARTINODOLCEGABBANA.ONLINE

RËISROND
DEWERELD
Ditseizoen liet de Belgische mode

. zjch graag inspireren doorvreem-

de culturen. Of hoe je door kleren

en accessoires een wereldreis kunt

maken zonder op eén vliegtuig

téstappen:
• Lode Martens reist naar

Zuid-Amerika met z'.n lentecollec-

tie: er is zijn mixvan edele metalen

en bijzondere houtsoorten, in dit

geval afkomstig van Argentinië.

LODEMARTENS.BE

• Virginie Morobégiet een

Cubaans sausje over haar schoe-

nencollectie: de lentestukken zijn

een hommage aan het cinema-

tografische Havana uit de jacen

vijftig en zestig en aan de (vele)

vrouwen van Fidel Castro.

MOROBESHOES.COM

• Met Afrika van Delvaux herken je

aan de kleuren en tribal-motieven

van de nieuwe collectie tassen

en fijne lederwaren. De grote

klassie.kers van het huis - denk

aan de Tempête en de Brillant -

krijgen een update in wit-zwart, of

worden voorzien van tribal art. •

DELVAUX.COM
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