
 

 

Norine Couture, Brussel 

De belichaming van de Belgische avant-garde, ca. 1915-1952 

 

Texture Kortrijk 

Dinsdag 13 september 2016 

 

Het couturehuis Norine werd tussen 1915 en 1952 gerund in de 

Brusselse Louizawijk door Honorine Deschryver en Paul-Gustave 

van Hecke, boegbeelden van de Belgische avant-garde, zowel in de 

kunst- als de modescene. Dit excentrieke koppel deelde niet alleen 

lief en leed, maar ook een passie voor het expressionisme en het 

surrealisme. Ze legden een privécollectie aan met kunstwerken van 

de meest moderne en internationale kunstenaars als Frits Van den 

Berghe, Raoul Dufy, Max Ernst, Man Ray - en vooral - René Magritte. 

Deze artiesten behoorden tot hun vriendenkring en zelfs tot hun 

medewerkers. Ze waren hun inspiratiebronnen. In een tijd waarin de 

Parijse mode centraal stond, waren zij lange tijd de enigen die eigen 

ontwerpen creëerden. Deze creaties waren vooruitstrevend en 

artistiek verantwoord. Het begrip ‘Belgische mode’ ontstond op de 

tekentafels van Norine. 

 

Nele Bernheim is Licentiate in de Kunstwetenschappen en Archeologie (Vrije Universiteit 

Brussel, 1998) en behaalde een Master in Arts diploma in Fashion and Textile Studies: History, 

Theory and Museum Practice (Fashion Institute of Technology, New York, 2005). Momenteel 

werkt ze aan een dubbeldoctoraat in de Geschiedenis (UA) en de Kunstwetenschappen & 

Archeologie (VUB) met de titel “Norine Couture, Brussels: The Embodiment of the Belgian 

Avant-Garde, 1915-1952”. Nele was co-curator van de tentoonstelling “The Belgians: Een 

onverwacht modeverhaal,” die afgelopen zomer plaatsvond in het Brusslse BOZAR. Ze doceert 

modegeschiedenis aan de École national supérieure des arts visuels de La Cambre. 

 

Tijdens een geleid avondbezoek aan Texture worden drie verhalen over vlas verteld: ontdek 

op welke onverwachte plekken vlas wordt gebruikt, luister naar het verhaal van de denkers, 

durvers en doeners in de vlas- en linnennijverheid en geniet van de selectie schitterende 

damasten, kant, handwerk en fijne weefsels die de uitzonderlijke textielcollectie van het 

museum rijk is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum 

Dinsdag 13 september 2016 

17.30 uur  Geleid avondbezoek aan het museum 

19.30 uur  Voordracht door Nele Bernheim 

21.00 uur  Vraagstelling  

Plaats 

Texture Kortrijk, Noordstraat 28 in Kortrijk.  

Inschrijving  

Inschrijven kan via onze website (http://puc.kuleuven-kulak.be) vóór 6 september 

2016. De deelnameprijs voor de voordracht is 15 EUR. Wanneer u de lezing 

combineert met een geleide rondleiding in het museum (voorafgaand om 17.30 uur), 

dan betaalt u 25 EUR. U betaalt dit bedrag op de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 

van het Postuniversitair Centrum, met vermelding “400/0013/49147 + naam 

deelnemer(s)”. 

 

 

 

 

 


