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Geraffineerde kant, luchtige zijde, verfijnde motieven
en vakmanschap : kom in het Mode & Kant Museum
de sensuele en fijnzinnige wereld van Carine Gilson
ontdekken. Alles draait om een historische dialoog
tussen de getoonde kant en iconische stukken uit de
adembenemende collectie van de musea van de Stad
Brussel.

In deze nieuwe tentoonstelling onthult de Brusselse
ontwerpster wat haar inspireert: van de tuin van Eden tot
kimono's in Japanse stijl, van art nouveau tot schilderijen
van beroemde meesters. Ze vertelt over haar ontmoetingen
en haar samenwerkingen met gerenommeerde vakmensen.
Ze beschrijft het creatieve proces dat aan de basis ligt
van haar weelderige en geraffineerde stukken. Subtiel
krijgen de waarden van haar modehuis vorm. Net als bij
alle modehuizen, tekent zich na drie decennia immers een
uniek DNA af.

Onze hoofdstad stond bij de groten der aarde eeuwenlang
bekend als vooraanstaand centrum voor kant. Het Mode
& Kant Museum brengt hulde aan lokaal erfgoed met
internationale uitstraling. Het Brusselse museum toont
als enige in België de geschiedenis van dit uitzonderlijke
textiel. En dat tot groot genoegen van belangstellenden uit
de vier windstreken.

De creaties van Modehuis Carine Gilson worden door
beroemde actrices gedragen en door de grootste namen
gefotografeerd. Ze vallen op door hun moderne karakter
en vakkundigheid. Typisch is het kanten inlegwerk, een
kunstzinnige specialisatie op zich. Carine Gilson is voor
het Mode & Kant Museum de gedroomde ambassadrice
om die tijdloze creaties in de kijker te zetten.
BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

Sinds 2017, het jaar waarin het museum een nieuwe naam
kreeg, profileert het Mode & Kant Museum zich als dé
referentie voor modegeschiedenis in België. Hedendaags
(Brussels en Belgisch) ontwerptalent komt er aan bod:
Olivier Theyskens, Jean-Paul Lespagnard, de studenten
van de modeopleiding aan La Cambre, ... En nu is het de
beurt aan Carine Gilson die intussen 30 jaar in het vak
zit. Tijdens Beautiful Lace besteedt Het Mode & Kant
Museum aandacht aan de ambachtelijke vakkennis. En dat
aan de hand van erfgoed dat door de modewereld wordt
gekoesterd: dat van een Belgisch modehuis dat de traditie
van hoogwaardige Brusselse kant bestendigt.

Delphine Houba
Schepen voor Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de
Stad Brussel
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De tentoonstelling schetst een verrassend beeld van twee
hoogtepunten in de geschiedenis van kant: 200 jaar lang
genoot Brusselse kant internationale uitstraling. Sinds
30 jaar creëert de Brusselse Carine Gilson hoogwaardige
lingerie die zijde met kant combineert.

een combinatie worden collecties geboren die
voortdurend vernieuwen en tegelijk tijdloos
zijn.

Het museum bewaart prachtige stukken
in kant. De kennersblik van Carine Gilson
selecteerde er drie. Drie favorieten, drie
juweeltjes: de ongeëvenaarde volant in
Brusselse applicatiekant op mechanische tule
van keizerin Sissi, een zeldzaam paar mitaines
en een waardevolle waaier in Chantilly-kant.
De ontwerpster koos de stukken vanwege hun
historische karakter, hun verfijning, hun details
en reliëfs die een uitzonderlijk overzicht
bieden.
De overvloed in de tuin van Eden wist Carine
Gilson van bij haar debuut te inspireren.
De exotische fauna en flora, sprankelende
kleuren en opvallende nuances zijn stuk voor
stuk thema's die steeds weer in haar collecties
opduiken.

2 — TUIN VAN EDEN

Beautiful Lace & Carine Gilson neemt ons
mee naar een dromerige wereld vol sensualiteit,
hoogwaardige materialen en virtuositeit. Een
vijftigtal creaties van het modehuis Carine
Gilson illustreren haar carrière en treden in
dialoog met topstukken uit de kantverzameling
van het museum.
Handgemaakte of mechanische kant ligt aan
de basis van het creatieve proces bij Carine
Gilson. Uit een motief, een detail, een kleur,

1 — 'EEN HART VAN KANT'

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

De betoverende en ongrijpbare paradijsvogel
keert in elk seizoen terug, en in het bijzonder
in de verjaardagscollectie naar aanleiding van
het 25-jarig bestaan van het modehuis. Op de
opdrukken op zijde slaat hij keer op keer zijn
vleugels uit en vliegt hij op.

3 — VOGELVLUCHT

Carine Gilson ging van bij het begin aan de
slag met de mooiste zijdesoorten. Zo ontstond

4 — TUBEROZEN

een bevoorrechte relatie met Huis Bucol, sinds
de 18de eeuw een weverij uit Lyon met een
internationale reputatie in de haute couture.
Voor elke collectie werden de archieven van het
Huis geraadpleegd in een poging de intenties
van de ontwerpster, de kant en de stoffen zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen met het
oog op een uniek resultaat.

In 2018 viel Carine Gilson voor een wandtapijt
in de archieven van Huis Bucol, geïnspireerd
door De gebroken tuberose van de Vlaamse
schilder Jan Frans Van Dael (Antwerpen 1764
– Parijs 1840). Het motief werd overgenomen,
bewerkt en gedrukt. Het geheel werd afgewerkt
met Caudry-kant.
Vooral in het begin van haar carrière liet
Carine Gilson zich tevens inspireren
door vormen en lijnen uit de art deco.
Zwarte mechanische kant en roomkleurige
handgemaakte kant bieden hier een opvallend
contrast.

5 — ZWART EN WIT

6 — 'A TEMPTATION THAT
WEIGHS A FEW GRAMS ONLY'

Kant en zijde omhullen het lichaam omzichtig
en verlenen het een luchtige uitstraling.
De iconische negligé van het merk in de
versie naar aanleiding van de 25ste verjaardag:
zwarte organzazijde onder een omslagdoek in
Chantilly uit 1900.
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Een andere inspiratiebron: alles wat met
Japan te maken heeft. De kimono groeide
in de collecties van Carine Gilson uit tot
een vaste waarde. Hier werden zijde en het
kanten inlegwerk symmetrisch en transparant
verwerkt.

7 — KANTDAGEN

Drie kimono's in dialoog met drie capes in
Brusselse kant. Het linnen garen creëert
panelen. De compositie doet denken aan de
beroemde Japanse kamerschermen die een
nieuwe interpretatie aan de getoonde stukken
verlenen.

8 — 'ZE VERBERGT ZICH EN WE
ZIEN ALLEEN HAAR'

De halvemaanbeha, een tot de verbeelding
sprekende creatie sinds 1998, vindt zijn
oorsprong in de erotische lingerie en werd
door Carine Gilson hertekend. De uitsnijding
van de cup laat de borst zien en omhult die
tegelijk met zachte kant. Door de kopies van
andere merken maakt die niet langer deel uit
van de collecties van Carine Gilson.

NOOIT EERDER VERTOOND:
HOMMAGE VAN CARINE GILSON
AAN HET MUSEUM

Tijdens een zoektocht door de archieven van
het museum werd de aandacht van Carine
Gilson getrokken door twee omslagdoeken in
mechanische Chantilly-kant. Het idee rijpte
om die met enkele ingrepen een hedendaagse
twist te geven. Hoewel in zijde ingewerkte
kant haar handelsmerk is, mocht ze de
stukken niet versnijden, aangezien die in hun
oorspronkelijke staat naar de opslagruimtes
moesten terugkeren. Een heuse uitdaging die
Carine Gilson aanging door de omslagdoeken
met omkeerbare steken een ander uitzicht te
geven. Dit tijdelijke ontwerp werd speciaal
voor de tentoonstelling gemaakt.

9 — ONDERSTEBOVEN (KORTE
GESCHIEDENIS VAN HOE KANT
WORDT GEDRAGEN)

Kant ontstond in het midden van de 16de eeuw
gelijktijdig in Vlaanderen en Venetië. Het

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

sierde zowel herenhemden als damesblouses
en gaf de kledij van de elite dat ietsje meer.
Kragen, manchetten, dassen, volants en
haarlinten: stuk voor stuk aparte kantcreaties
die opvallend op kledij werden vastgemaakt.
De 18de eeuw was een gouden periode voor
handgemaakte kant uit onze streken. Heren
en dames droegen fijnzinnig en kwalitatief
kant om hun sociale status te bevestigen.
De val van het ancien régime zette een rem
op de productie van dure kant en deed kant
verdwijnen uit de mannelijke seculiere kledij.

Na de mechanisering van de kant in de 19de
eeuw werd dit textiel gedemocratiseerd
en dook het op in de damesmode. Wijde
jurken in crinoline en talloze accessoires die
door de etiquette werden opgelegd kregen
kanten volants. De verfijning daarvan stond
in verhouding tot de economische welstand
van de echtgenoot. Stukken van opvallend
vakmanschap bereikten ongeziene afmetingen.
Kanten jurken zetten de zwanenzang van de
handgemaakte kant in, omdat kledij nu plots
volledig uit kant bestond. Onder invloed
van de mechanisering van kant en de daling
van de kostprijs werd kant stilaan gebruikt in
damesondergoed.
Kant werd verschillende keren heruitgevonden
en evolueerde van kledingversiering tot
verleidingselement in lingerie. Carine
Gilson blijft aan die creatieve geschiedenis
bijdragen. Ze ontwerpt immers ondergoed
dat net zo goed overdag als 's nachts kan
worden gedragen. Grenzen en codes vervagen,
veranderen en vernieuwen.

10 — ZOWEL OVERDAG ALS 'S
NACHTS

Carine Gilson verwent haar klanten met
couture die, net als haar lingerie, in haar
Brusselse ateliers wordt gemaakt. De zes
geselecteerde ontwerpen getuigen van haar
vakkennis en haar wil om hulde te brengen aan
de vrouw.

11 — KANTEN BLOEMEN EN
STILL LIFE

Voor elke collectie laat Carine Gilson
verschillende stukken fotograferen (of
eerder: radiograferen) op een tafel met
achtergrondverlichting. Die opnametechniek
brengt beweging en soepelheid in de zijde.
De doorzichtige en opengewerkte details in
de gefotografeerde stukken komen bovendien
duidelijker tot uiting.
Door haar stukken ongewoon in beeld te
brengen als bloemen of stillevens, tilt Carine
Gilson kant naar een hoger niveau, terwijl ze
ons een andere kijk aanreikt.

De Engelse modefotograaf Nick Knight
(Londen, 1958) werkte met name voor Vogue
UK, Alexander McQueen, Dior, Calvin Klein,
Tom Ford, Lancôme, Swarowski, … In 2012
nodigde Nick Knight Carine Gilson uit om in
het kader van zijn project Flora een realisatie
in zijn Londense studio te komen maken. Die
ontmoeting werd gefilmd en lag aan de basis
van de 'Tamara'-kimono in organza met kanten
inlegwerk en bloemen in zijdesatijn in drie
tinten. Een van de door de fotograaf gemaakte
foto's is eveneens in de tentoonstelling te zien.

12 — NICK KNIGHT

Het laatste thema toont het verschil
tussen handgemaakte chantilly, kloskant en
mechanische chantilly.

13 — CHANTILLY OF CHANTILLY?

In 2019 werkt Carine Gilson samen met
kantproducent Sophie Hallette aan een nieuw
type kant dat het tijdloze visitekaartje van Huis
Carine Gilson moet worden. De verschillende
fases in de productie worden toegelicht: van
de eerste ontwerpschetsen tot het afgewerkte
product.
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Kimono in met bedrukt
zijdesatijn Tubéreuse
COLLECTIE HERFST-WINTER 2018-2019

De lange kimono heeft vlindermouwen afgeboord met contrasterend
Venetiaans blauw zijdesatijn. De plaatsing van de tekening op de
kimono is voor Carine Gilson een essentiële oefening tijdens de
uitwerking van haar collecties.

Combinatie in
zijdemousseline in
heidekruidkleur, met
kanten inlegwerk
Florilège

COLLECTIE HERFST-WINTER 2018-2019

Het asymmetrische inlegwerk in deze kniehoge onderjurk maakt
gebruik van de sierbanden van de kant en verschillende afgeknoopte
elementen om een nieuw, fijnzinnig motief te creëren. Het rechte
decolleté wordt door de kanten sierband versierd en communiceert
duidelijk met de dunne schouderbandjes van het model.

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON
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Kimono in pistachekleurige
zijdemousseline, met kanten
inlegwerk Égérie
COLLECTIE HERFST-WINTER 2011-2012

De kimono op knielengte kreeg lange vlindermouwen met kanten inlegwerk.
Ook in de rug werd kant verwerkt. Het gespiegelde kanten inlegwerk voert
ons mee naar de hoogdagen van de kant. De bloemmotieven en krullen geven
de traditionele kimono een interpretatie die helemaal bij de stijl van Carine
Gilson aansluit.

Ontwerp uit
verschillende stukken

AVONDCOLLECTIE HERFST-WINTER 2018-2019

Dit ontwerp bestaat uit een topje, een broek en een asymmetrische
sleep. Het topje in tijdloze kant werd subtiel met glitters bezet en de
plooitjes werden met de hand genaaid. De broek met sigarettensnit werd
uitgevoerd in zwart zijdecrêpe met kanten inlegwerk. De asymmetrische
sleep werd uitgevoerd in met de hand geplooide tijdloze kant en vastgezet
op een Obi-riem in zwarte zijdecrêpe.

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON
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Still Life, wit-zwart
fotografie

COLLECTIE HERFST-WINTER 2012-2013

Ieder seizoen worden de collecties van Carine Gilson gefotografeerd
met behulp van een specifieke techniek die deze 'stillevens' opnieuw
de beweging en de soepelheid van zijde geeft terwijl de schoonheid van
transparante details en opengewerkte kant bijna radiografisch in de verf
wordt gezet. Deze combinatie in zwarte zijdemousseline met kanten
inlegwerk 'Tamara' is een model dat luchtigheid tastbaar maakt.

Geplooide waaier
WAAIERBLAD IN CHANTILLY
EN BRUIN HOORNEN MONTUUR.
OMSTREEKS 1900.
MODE & KANT MUSEUM,
INV. D2003.06.09. 37 X 70 CM

Zijdegaren, motieven en achtergrond in kloskant met
filamentgaren. Het asymmetrische tafereel van takken
en dennenappels is opmerkelijk en doet denken aan
de plantenmotieven uit de art nouveau, een bron van
inspiratie voor Carine Gilson.

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON
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Volant in Vlaamse
kant, verwerkt in
een das
OMSTREEKS 1670
MODE & KANT MUSEUM,
INV. D 93.10.01. 24 X 340 CM

Linnen garen, motieven en achtergrond in
kloskant met afgeknoopte delen

Volant in Chantilly-kant
OMSTREEKS 1860
MODE & KANT MUSEUM,
INV. D82.04.01 63 X 660 CM

Zijdegaren, motieven en achtergrond in kloskant met
filamentgaren. Kenmerkend voor het Tweede Keizerrijk onder
keizerin Eugénie is de sombere kant met motieven geschikt in
friezen en doordacht geplaatste medaillons. Kant verschijnt
op jurken in kleurige zijde. Dat is ook te zien in het beroemde
schilderij van Winterhalter, waarop Eugénie omringd door haar
hofdames staat afgebeeld.

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON
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Leçon de Mode
nr. 19 :
Beautiful Lace

Ontmoeting tussen Carine
Gilson en Anne-Françoise
Moyson. Als afsluiting van de
modemaand en om
de 30ste verjaardag van Huis
Carine Gilson te vieren,
praat de ontwerpster voor het
eerst over zichzelf.
24.10.19

Parcours en
randanimatie

Via interactieve media
maken bezoekers kennis met
kantklossen. In een creatieve
ruimte worden belangstellenden
uitgenodigd om samen een
creatie te maken die geïnspireerd
is op het inlegwerk van
Carine Gilson.

Eerste zondag
van de maand

Op zondag 4 augustus,
1 september, 6 oktober,
3 november en 1 december
2019, op 5 januari, 2 februari,
1 maart en 5 april 2020: iedere
eerste zondag van de maand is
het museum gratis toegankelijk.
In dat kader zijn er kosteloze
rondleidingen door de
tentoonstelling Beautiful Lace
& Carine Gilson, om 14u30.

VOOR DE KIDS
Bloemen, paradijsvogels, kimono's, ...
Kleurrijke en verfijnde patronen die Carine
Gilson op verschillende manieren uitwerkt.
Dankzij het spelparcours maken kinderen een
reis doorheen een betoverende wereld. Ze
ontdekken de kunst en het vakmanschap van
kant in de loop der eeuwen.

GRATIS SPELPARCOURS, VANAF 7 JAAR

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON
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Carine Gilson is ontwerpster. Zijde en kant, negligés, verfijnd
inlegwerk, het werk van de edelsmid: alles geeft haar vleugels.

Carine Gilson
© Nathalie Gabay

HAAR MEESLEPENDE
UNIVERSUM VERLEENT DE
NACHT, DE DAG EN DE AVOND
EEN HEEL EIGEN KARAKTER.

Haar gevoel voor snit, haar passie voor
gedurfde kleuren en haar streven naar
verfijning vloeien goddelijk in elkaar over. Ze
laat zich inspireren door Russisch ballet, de
tuin van Eden, de Japanse cultuur, art nouveau
en art deco.

Haar Brussels atelier fungeert als heiligdom
voor haar ambacht. Ieder stuk is uniek en wordt
met de hand gemaakt door specialisten met
magische vingers, een hoge scholingsgraad en
een uitzonderlijk vakmanschap. Nauwgezet en
passioneel creëert Carine Gilson schoonheid.
Carine Gilson is 23 als ze afstudeert aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
in Antwerpen, waar ze een modeopleiding
volgde. Wanneer ze Maille France ontdekt
(een klein Brussels atelier voor onderjurken

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

en -rokken), wordt ze meteen verliefd op
kant, de kunst die onze voorouders zo vaardig
beoefenden. Ze besluit het roer in handen te
nemen en gaat vol overtuiging aan de slag met
uitzonderlijke materialen als zijde en kant. Zo
wil ze buitengewone lingerie creëren, die van
een zeldzame elegantie getuigt.
In 1994 lanceert ze haar eigen merk van
luxueuze lingerie. Al snel zijn de pers en
de bekendste internationale boetieks op de
afspraak.

Carine Gilson werkt met de fijnzinnigste
materialen: kantwerk uit Caudry en zijde uit
Lyon, afkomstig van de beste Franse weverijen.
Haar kleurenpalet is uniek en ze geeft elke
collectie een exclusief palet dat uit haar gekste
dromen ontspruit.
In 2004 opent Carine Gilson haar eerste
boetiek in Parijs. Twee jaar later vestigt ze zich
op huisnummer 18 van de Rue de Grenelle,

in een flat die ze helemaal in haar eigen stijl
inricht. In 2011 viert Londen de opening van
een Carine Gilson-boetiek in Belgravia.
Haar virtuoze lingerie scoort bij
beroemdheden als Nicole Kidman, Gwyneth
Paltrow, Claudia Schiffer, Naomi Campbell en
Kirsten Dunst.

In 2018 opent Carine Gilson een nieuwe
boetiek aan de Brusselse Waterloolaan,
uitgetekend door het architectenduo David &
Nicolas. Een apart universum, helemaal in het
teken van Carine Gilson, haar delicate creaties
en haar uitgesproken vrouwelijkheid als het
summum van verfijning.

In 2019 werkt Carine Gilson samen met
kantproducent Sophie Hallette om haar eigen
kant te ontwerpen en te produceren. Die zal de
identiteit van het merk uitmaken en in tijdloze
creaties van haar merk worden verwerkt.

Persdossier

11

Back Side / Fashion From Behind
© Marc Detiffe

Het museumteam versterkt al enkele jaren de
dialoog tussen mode en geschiedenis. Met
extra aandacht voor Brusselse en Belgische
creaties toont het museum zijn collecties
in het kader van tentoonstellingen rond de
geschiedenis van de mode: ongebruikelijke
thema's met Back Side Fashion From Behind,
iconische stukken in Just Married of de
Glamour van de jaren 1930. Het museum
brengt ook hulde aan hedendaagse
ontwerp(st)ers als Jean-Paul Lespagnard,
de studenten van de modeafdeling van La
Cambre, Carine Gilson, …
Voor de bewaring van textiel gelden
strenge normen die de warmte, het
licht en de vochtigheidsgraad in de
tentoonstellingsruimten bepalen.
Textielcollecties zijn fragiel en kunnen dus
niet permanent worden tentoongesteld.

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

Het Mode & Kant Museum bewaart in
zijn collecties uitzonderlijke stukken die de
kwaliteit en de schoonheid van Brusselse kant
illustreren. Dit kantwerk verwierf in de loop
der eeuwen internationale faam, zelfs binnen
toonaangevende Europese koningshuizen.
De Kantkamer dompelt bezoekers op een
originele manier onder in de geschiedenis en
de vervaardiging van dit buitengewone textiel.
De opmerkelijke Brusselse kant is vandaag
verdwenen, maar wordt in de schijnwerpers
gezet via zeldzame stukken uit de collecties van
het museum.

DE KANTKAMER

De Textile Box werd tot nu toe voorbehouden
aan tentoonstellingen rond hedendaagse
textielontwerpers. Eind dit jaar wordt een
nieuwe weg ingeslagen en wordt aansluiting

TEXTILE BOX

gezocht bij het aankoopbeleid van het
museum. Te ontdekken vanaf oktober 2019.

Via de Leçons de Mode ontrafelt het
museum de geheimen van 'fashion' tegen
de achtergrond van de modegeschiedenis.
Inspelend op de tentoonstellingen die in het
museum lopen óf op de actualiteit, organiseert
het museum sinds 2012 lezingen die zowel het
brede publiek als vakmensen uit de sector meer
inzicht in mode verschaffen. Gerenommeerde
sprekers nemen de tijd voor dialoog met het
publiek. Succes gegarandeerd!

LEÇONS DE MODE

De meest recente 'Leçons de Mode' zijn te beluisteren op:
http://www.fashionandlacemuseum.brussels > Ontdekken >
Leçon de Mode

Persdossier

12

Beautiful Lace & Carine Gilson

DATA
ADRES

PERSCONTACTEN

Van 10.07.2019 tot en met 19.04.2020

Mode & Kant Museum
Violetstraat 12 – 1000 Brussel
T +32 (0)2 213 44 50
http://www.fashionandlacemuseum.brussels/nl

Mode & Kant Museum
Anne-Sophie Van Neste + 32 (0)2 279 64 73, + 32 (0)475 826 741
Anne-Sophie.VanNeste@brucity.be

Carine Gilson (België - Luxemburg) : Tan-Dem Press Communication
Claudine Duvivier : claudine.duvivier@tan-dem.be
Karen Galle : karen.galle@tan-dem.be
Florence Rens : florence.rens@tan-dem.be
T. + 32 (0)2 347 28 85
Carine Gilson (Frankrijk en internationaal)
Nathalie Ours : nathalieours@prconsultingparis.net
Margot Daliphard : margot@prconsultingparis.net,
T: +33 173 54 19 51

OPENINGSUREN

TARIEVEN

ILLUSTRATIES

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

Van dinsdag tot en met zondag, van 10 tot 17 uur
Gesloten op maandag én op 1 en 11/11, 25/12 en 1/1
Toegangsprijs: € 8
Senioren: € 6 / Studenten: € 4
Gratis voor kinderen jonger dan 18 jaar
Andere kortingen mogelijk

Het gebruik van de illustraties is uitsluitend voorbehouden voor de promotie van de
tentoonstelling Beautiful Lace & Carine Gilson, die van 10.07.19 tot 19.04.20 loopt
in het Mode & Kant Museum. De bron ervan moet vermeld worden door middel van
het copyright in het bijschrift bij de foto.
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DIRECTEUR VAN HET
DEPARTEMENT CULTUUR,
JEUGD, ONTSPANNING
EN SPORT

Anne Vandenbulcke

DIRECTEUR CULTUUR ARCHIEVEN - MUSEA

Denis Laurent

CURATOREN VAN DE
TENTOONSTELLING

Carine Gilson, modeontwerpster
Caroline Esgain, conservator van het Mode & Kant Museum

MUSEUMTEAM

TEAM CARINE GILSON

BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON

Catherine Gauthier, conservator
Gwendoline d’Huart, conservator
Léa Capisano, assistente Carine Gilson en coördinator
Stéphane Borremans, fotograaf en Still Life
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