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Met het decor
hetmuseum in
“Aandeexpo inhetSMAK
hebikbijnaeen jaargewerkt.
Vooreenoverzichtstentoon-
stellingvind ikmezelfnog te
jong, endaaromheb iknegen
nieuwewerkengemaakt,
waarvanhetgrootste tien
bijdriemeter is.Zes jaar
geledenheb ik ineen
boekenwinkel inNewYork
eenscriptgevondendat
nooitverfilmdis:Donogoo-
TonkavandeFranseschrij-
verJulesRomains,uit 1920.
Omdat iker links inzagmet
mijnwerk,dacht ik:watals
ikdoealsof ikdie filmvoor-
bereid?Endushebbenwe
inmijnateliersetsvandat
scriptopgebouwd,alseen
soortgidsvanhoedie film
gemaaktzoukunnenwor-
den.Vooreenkeerhoefde ik
zelf geenverhaal tebeden-
ken,enkon ikmelouter
concentrerenophetvisuali-
serenvandatverhaal. Inhet
SMAKzul jenaastdewerken
ookdeautoendebootzien
diewevoordedecorshebben
gebouwd.Zodatmensenook
ziendathetallemaal fictie is.
Dat ikbijvoorbeeldnietécht
naarde junglebengeweest.”

vraag van een andere Vlaming, Kris Van
Assche, creatief directeur van de mannen-
mode bij het Franse modehuis, die een fan
vanhemis.

Het geld dat je als fotomodel verdient,
investeer je in je kunst. Maar vind je het
ook leuk om te doen?
“De meeste aanbiedingen zeg ik af. Maar
soms word ik nieuwsgierig, zoals bij Dior,
en vraag ik me af hoe dat bij zo’n groot huis
in zijn werk zou gaan. Ik ben onlangs ook in
Parijsnaarhundefilé geweest, endankomje
toch echt in een specialewereld terecht. Die
rode loper, de bodyguards, al die celebrity’s,
die Japanners en Chinezen die helemaal
gekworden. Ik ben blij dat ik het gezien heb,
maar tegelijk besef ik ook dat ik daar niet
heeldetijddeelvanwiluitmaken. Ikvindhet
okéomzo’nfotoshoottedoen,maarhetmoet
zeker niet te veel gebeuren. Numág ik trou-
wensookeen tijdjeniksmeerdoen,wantdat
staat inmijncontractmetDior.” (lacht)
“Maar neem iemand als Paul Smith. Dat is
een ongelofelijke man. Ik vond het enorm
leuk om hem te ontmoeten. Zoveel energie
als die heeft, als bijna zeventigjarige. Ik zat
op zijn rug tijdens de fotoshoot en hij liep

overalmetmij rond. De verhalen die hij ver-
telt ... Dan is het toch fantastisch om drie
dagen met zo iemand te mogen doorbren-
gen? En als ze je er nog voor betalen ook?
Maar ik heb zeker niet de ambitie omer een
soort tweedeberoepvantemaken.”

Borremans schildert altijd in een pak,
zo beweert hij. Jij zweert ook bij een
uniform: je draagt steevast dezelfde
broeken en dezelfde truien.Wat is dat
met kunstenaars en hun kleding?
“Je wilt gewoon iets waar je je comfortabel
in voelt. Jewilt zeker niet bezig zijnmetwat
je aanhebt, als je werkt. Ik vind het aange-
naamdat ikdaar ’smorgensnietoverhoefna
tedenken.Dat ikgewoonaltijdhetzelfdekan
aantrekken endaar op zijnminst al geen tijd
aan verlies. Het is dus gewoon een gemak-
kelijkheidsoplossing. Ikwil ook echt de stad
niet inmoeten gaan, op zoek naar kleren. Ik
wil gewoon naar die enewinkel trekken, en
weer dezelfde broek pakken. Ik wil zo veel
mogelijk met mijn werk bezig zijn, en niet
met shoppen, of met nadenken over welke
jas ik moet kopen. Het enige wat nog een
probleem is, zijn mijn schoenen. Ik vind
maar niet de schoenen die ik twintig keer
zoukopen, zodat ik ookdaarnooitmeer over
hoefna tedenken.Dat is inmiddelseensoort
verslaving geworden. Dan zoek ik online en
denk ik: dat zijn ze!Enals zehier aankomen,
besef ik:natuurlijkzijnzedatniet.” (lacht)
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“Toen iknogstudent
wasen inhetSMAK
rondliep,dacht ik:het
zouongelofelijkzijnom
hier iets temogendoen.
Nuishetzover”


