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FAVORIETEN

ILSE CORNELISSENS

Bijna tien jaar geleden opende Ilse Cornelissens met partner
Tim Van Geloven in Antwerpen een restaurant, appartement
en winkel ineen: Graanmarkt13. Een plek waar alles klopt,
maar ook altijd in beweging blijft. Dit zijn haar favorieten.
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gebruikt haar steeds vaker als muze
– ik zou het heel leuk vinden om een
stuk van hem met háár te kopen.’
Voor de kunst ‘Mijn favoriete
schoenen heb ik nog nooit gedragen
en dat ga ik waarschijnlijk ook nooit
doen. Het zijn de Cadillac-sleehakken
van Prada van een aantal jaar
geleden, die met die vlammen. Je zag
ze overal op foto’s en in campagnes,
maar ze zijn toen niet in productie
gegaan. In Milaan kwam ik tóch een
verdwaald paar tegen in een etalage;
een van de twee paren die in heel
Zuid-Europa circuleerden. In mijn
maat! Die moesten natuurlijk mee
naar huis. Nu staan ze als een
kunststuk in de boekenkast op mijn
slaapkamer. Misschien kom ik er ooit
nog achter wie dat tweede paar heeft.’
Aan de ketting ‘Ik draag al jaren
één ketting: een druppel van zwarte
topaas van Bibi van der Velden, die ik
ken uit mijn Amsterdamse studenten-

1 LAMMYCOAT, € 4500 MARNI VIA MATCHESFASHION.COM
2 SLEEHAKKEN MET VLAMMEN, € 890 PRADA VIA MYTHERESA.COM
3 GEZICHTSOLIE, € 65 LESS
4 18-KARAATS GOUDEN KETTING MET PAREL, € 3115 BIBI VAN DER VELDEN

Marni, Marni, Marni ‘Ik heb een
jas van Marni die ieder jaar weer
klopt met wie ik ben; daarom gaat hij
al zeven jaar mee. Het is een eenvoudige kortgeschoren lammy, reversable,
donkerbruin, simpele rits. Doet het
ook goed als dekentje tijdens het
netflixen. We hadden er drie van
ingekocht voor Graanmarkt13; eentje
heb ik gehouden, en de twee vrouwen
die de andere hebben gekocht kom ik
nog geregeld tegen in de winkel. Een
gezellig idee. Hij gaat nooit meer weg.’
The Sportsman ‘Dit restaurant vlak
bij Canterbury is zo goed dat het zelfs
de moeite waard is om ’s ochtends
met de trein naar Engeland te reizen,
er te eten, en de volgende dag weer
terug te gaan. Het is een soort pub
aan het water met een gastronomische
keuken. Ik heb nog nooit zo lekker
gegeten. Ik meen het.’
Ben Sledsens en Charlotte de
Geyter ‘Kunstenaar Ben Sledsens
woont mij in de straat en van zijn
kunst word ik heel vrolijk. Zijn
vriendin is Charlotte de Geyter,
dochter van Bernadette de Geyter, die
de afgelopen jaren furore maakt met
haar gebreide vesten. Charlotte en
haar moeder zijn nu gaan samenwerken. Hun collectie wordt volgend
seizoen behalve bij ons ook bij
Net-A-Porter gelanceerd. Ik weet
zeker dat Charlotte en Ben fantastische stappen gaan maken. Ben

tijd. Als ik een portretfoto laat maken,
heb ik hem ook altijd om. Die ketting
ben ik, inmiddels.’
Less ‘Een tijd terug ben ik een
product gaan gebruiken van een
Duitse man die hier in de winkel
kwam. Hij had als kind altijd een
droge huid en is gaan onderzoeken
wat er in alle beautyproducten zit
– voornamelijk additieven die zorgen
dat het lekker ruikt, de textuur goed is
of dat het lang goed blijft, maar die
niet per se goed zijn voor je huid. Hij
creëerde twee producten die alle
andere overbodig maken en die je
huid weer zichzelf laat reinigen: een
olie en een klei uit Marokko, onder de
merknaam Less. De olie bevalt
uitstekend, de klei ga ik nu testen.’
Dark ‘Net uitgekeken op Netflix,
deze serie. Ik hou van series en films
die zo complex zijn dat je goed moet
blijven kijken, omdat je er anders niets
meer van begrijpt. Ook fijn: de serie
heeft regelmatig flashbacks naar de
jaren tachtig – een kijkje in andere
decennia vind ik altijd inspirerend.’
graanmarkt13.com
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