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Design

poppy
Dance the night away, 

met de goudkleurige 

sandaal van Poppy voor 

Aquazzurra.

Exclusief bij Smets in 

Brussel, 750 € 

pop-up
De Limburgse designer en industrieel 
vormgever Michaël Verheyden is bij 
het grote publiek voornamelijk bekend 
om zijn handtassenlijn, waarvoor hij 
tot enkele jaren terug ook een boetiek in 
Antwerpen had. Maar eigenlijk focus-
sen hij en zijn vrouw Saartje al enige 
tijd op objecten en meubelen. De stuk-
ken bestaan uit pure materialen als leer, 
marmer en hout en zijn vrij eenvoudig 
in design, al zijn ook de details cruci-
aal. Verheyden opent een corner in de 
Antwerpse Graanmarkt 13, op de eerste 
verdieping, waar ook de gallery zit.
Van 27 november t.e.m 16 januari.
michaelverheyden.be, graanmarkt13.be

Natuurgeweld Valeria Siniouchkina, ontwerpster 
achter het Belgische label Omsk, en graficus Philippe 
Koeune, inspireerden zich voor de wintercollectie op 
IJsland. De ruwheid van de natuur, de kracht van water 
en vuur, vertaalden ze naar sportieve sweatshirts met 
kleurrijke, grafische elementen die als landschappen 
over de stof lopen. Enkele truien hebben zwart-witbeelden 
van een spuitende geiser als opdruk. Nu nog een retourtje 
Reykjavik boeken. omsk-belgium.com, 125 €

Collab Het Britse stijlicoon Poppy Delevingne is bijna 
even populair als zusje Cara. Voor het Italiaanse schoe-
nenlabel Aquazzura mocht ze een capsulelijn ontwerpen 
- laarsjes, hoge en platte sandaaltjes - met een etnische en 
feestelijke insteek. aquazzura.com

elle focus

slinger
Waarom zou je enkel 

de kerstboom mogen ver-

sieren? Vergulde dubbele 

ketting, kort en lang, met 

bronzen parels.

wouters-hendrix.com, 

635 €


