
  
       
      ‘Elastics’ 
 

 
      "elastics" bestaat uit een reeks gouden en zilveren ringen, armbanden, broches, colliers en een  
      multiple geïnspireerd op eenvoudige elastiekjes. Een banaal rubberen ding. Zo elastisch, dat het 
      nooit een perfecte cirkel vormt als je het neerlegt. Totaal eigenzinnig en oncontroleerbaar als je  
      het in een bepaalde vorm wil krijgen. En precies die spanning tussen perfect en net-niet perfect,  
      heeft Hilde Van Belleghem vertaald in zoiets massief en rigide als goud en zilver.  
 
      Moet het gezegd ? De maatvoering is perfect, de spanning net voelbaar, de lichte twist eigen aan 
      gebruikte elastiekjes zit er prachtig in... Het resultaat : puur vakwerk dat speels en ludiek oogt  
      (de sluiting van het collier is een echt elastiekje!), vibreert van de spanning en weer eens van een  
      perfect bemeten elegantie is.   
      De multiple-broche die deze collectie voor iedereen betaalbaar maakt, wordt uitgebracht op 15 geel  
      gouden en 10 wit gouden genummerde exemplaren en kost 8.000 Bef. (uitverkocht) 
 
 
      De eerste verjaardag van het winkel-atelier wordt treffend onderstreept  met een speciaal voor de  
      opening geconcipieerde bewegingsperformance van Dominique Pollet. 
      Deze danser-choreograaf was zo gefascineerd door het werk dat hij in de etalage zag liggen dat hij  
      Hilde Van Belleghem spontaan voorstelde om rond "elastics"  
      een unieke performance op te zetten. Tijdens deze Möbiusdans - performance “Boardwalk” draagt  
      hij een kleed van elastische stof, waarbij de oranje-oker kleur perfect is afgestemd op de omgeving  
      waarin danser zich beweegt. Het kleed is nauw aansluitend rond de borst (de man) en loopt vanaf  
      de taille breed uit in een klokvormige rok (de vrouw). Speciaal voor deze gelegenheid is de etalage  
      van de sieradenwinkel omgebouwd tot een danspodium.  
      Erik Van Belleghem verzorgde voor deze performance de vormgeving en het kleurgebruik, Hilt Van      
      de Sompel staat in voor de make-up.  
      Dominique Pollet is ook het - ideaal - model waarop de sieraden van Hilde Van Belleghem worden  
      gefotografeerd. Bedoeling is immer een androgyne sfeer te creëren rond deze sierobjecten; zowel  
      mannen als vrouwen kunnen ze dragen. 
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