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GESPOT
Tasty lifestylenieuws

POP-UP

Boeketjes in de etalage
Je gaat binnen voor een broek en je komt buiten met een boeket.
Dat kan je de komende weken overkomen bij &Other Stories.
Omdat ze precies twee jaar bestaan, gaat het Nederlandse bloe-
menabonnement van Bloomon voor het eerst offline. Hun boeket-
ten vind je twee weken lang bij kledingwinkel &Other Stories,
eerst in Antwerpen, daarna in Gent. Stylist Anton van Duijn, die
wekelijks de Bloomon-boeketten samenstelt, liet zich inspireren
door de herfstcollectie van &Other Stories. Ideaal voor iedereen
die twijfelde over de abonnementsformule. Nu kun je dus eerst je
neus in de ruiker steken alvorens naar de kassa te wandelen. 

Van 24 november tot 3 december in Antwerpen (Korte Gasthuisstraat 17) en
van 1 tot 10 december in Gent (Veldstraat 2). Boeketten kosten 21,95 (small),
25,95 (medium) en 32,95 euro (large).

JUWELEN

Ingetogen sier
Al tien jaar hoort bij elke kledingcollectie van

Ann Demeulemeester ook een bijpassende reeks
juwelen. Wederkerende elementen, zoals kraaien-
pootjes, zwart leder en fijne veren, geven de stuk-
ken, meestal in zilver, het zweverige sfeertje van

een duister sprookje. De juwelen, die veel minder
bekend zijn dan Demeulemeesters kleding, krij-

gen vanaf volgende week (terecht!) hun eigen
spotlight. Tijdelijk toch: tot begin volgend jaar
worden de sieraden voorgesteld in de Gentse 
Casa Argentaurum-galerie, telkens op vrijdag 

en zaterdag van 14 tot 18 u. 

Tot en met 8 januari, Brabantdam 8, Gent

De juwelen van 
ontwerpster Ann
Demeulemeester,
nu te zien in Gent.

lende uithoeken van de wereld maakte dat
pijnlijk duidelijk. De Zweedse balletjes smaken
overal hetzelfde.

“Ik reis eigenlijk naar de andere kant van de
wereld om daar niets te vinden. Een absurditeit
die misschien wel doorschemert in de foto’s.
Als fotograaf gebruik ik beeldtaal om die grote
problemen van deze tijd te vertalen. Ik trek me
terug in het ordenen van kleuren en vormen.
Daar zit ook een soort van machteloosheid in.
De onmacht tegen de machinerie die de wereld
is. Ik durf het wel eens de troost van het beeld
te noemen.”

Herkenbare stukjes wereld en banale stra-
ten worden door zijn lens abstracte kunst-
werkjes, of zoals curator Inge Henneman het
mooi omschrijft: ‘urbane stillevens’. “Sommige
foto’s geven de indruk dat iemand op de een of
andere manier alles op orde heeft gezet.
Wanneer ik het gevoel heb dat het plaatje zoda-
nig klopt, dat het haast geen toeval kan zijn, dat
is het moment waarop er bij mij iets klikt.”

Horizon door Bert Danckaert, met tekst van Alison 
Nordstörm, Uitgeverij Lannoo in samenwerking met
Roberto Polo Gallery (Lebeaustraat 8-12, Brussel),

39,99 euro 

G een weidse, glooiende landschappen of
eindeloze oceanen zoals de titel mis-
schien doet vermoeden. Integendeel,
Danckaert trok voor deze fotoreeks door
negen steden verspreid over drie conti-

nenten: van Mexico City en Bangkok tot
Deurne en het Poolse Łódź. Daarmee breit hij
een vervolg aan zijn vorige serie Simple
Present. Uitgeverij Lannoo bundelde de tachtig
plaatjes van de expo in een boek. “Toch is er
sprake van een horizon, een misleidende welis-
waar. Een eerste blik geeft je toch een gevoel
van diepte, maar eigenlijk bots je op een
muur”, vertelt Danckaert. 

Dat laatste kan heel letterlijk genomen wor-
den. Danckaert laat je stilstaan bij kleurige
muurvlakken en intrigerende gevelpartijen. Of
ze zich nu in een steeg in Boedapest of op een
plein in Hong Kong situeren, is moeilijk te zeg-
gen. Hiermee legt hij een achterliggende glo-
bale problematiek bloot. “Iedere stad heeft
straten waar de culturele en lokale identiteit
totaal verloren is gegaan. Multinationals over-
heersen. Een bezoek aan de Ikea in verschil-

EXPO

Gluren naar muren
MUURWERK VAN OVER DE HELE WERELD LOOPT ALS EEN RODE DRAAD

DOOR HORIZON. DIE EXPO VAN DE ANTWERPSE FOTOGRAAF 

BERT DANCKAERT IS DIT WEEKEND VOOR EEN LAATSTE KEER TE BEWONDEREN 

IN DE BRUSSELSE ROBERTO POLO GALLERY. ‘ER ZIT MEER ACHTER DE MUUR 

DAN JE DENKT.’ tekst ISABELLE VAN ORSHAEGEN

Horizon # 3 (Lodz), 2014.Horizon # 108 (Bangkok), 2015.

Boven: Horizon # 45 (Macau), 2014.
Onder: Horizon # 133 (Mexico City), 2016.

JUWELEN

Chillen met je badass bae
Een kleine greep uit de zinnen die je met de nieuwe Dodo-bedeltjes
kunt maken: “Hey bae (*). Wat doe je vanavond? Zullen we samen

chillen (**)? Badass! (***)” De jongerenlijn van het Italiaanse juwe-
lenmerk Pomellato slaat meestal aan dankzij schattige bedeltjes,
denk: hartjes, schildpadjes en ander aandoenlijke fauna en flora.

Maar dankzij een samenwerking met de hippe Parijse conceptstore
Colette zal vooral het jonge geweld van generatie Z (of de eeuwige tie-

ners uit generaties Y, X en voorgaande) deze collectie in jeugd-van-
tegenwoordig-taal smaken. Wie het verstaan moet, zal het begrijpen.
Voor de rest volgt hier een summiere vertaling:  (*) lief/schat, (**) uit-

rusten/hangen/luieren, (***) stoer/geweldig/tof.

De collectie bevat rosé gouden bedeltjes, maar ook ambanden 
en halsketingen, vanaf 75 euro, dodo.it


