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Op de achterwand hangen borden
van Julie van Zessen die ze
decoreerde met de beeltenis van
modeontwerpers. Boven de tafel
hangen de Copper Lights van
David Derksen, erop staan onder
meer kandelaar Walk of Flame van
Frederik Roijé en schalen van Eva
Gevaert, die ze ook ontwierp voor
restaurant Beluga in Maastricht.
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is sterk dessin-gedreven. En dat voor een betaalbare prijs.
De shawls van Cristian Zuzunaga passen hier weer heel
goed bij. Momenteel hebben we in de winkel een collectie
lampen hangen, de Copper Lights, van David Derksen.
Daaronder, in een cirkel, plaatsten we de schoenen van
onder meer Eley Kishimoto, Hope, Opening Ceremony en
Volta. Zo krijgen de verschillende disciplines een relatie met
elkaar en dat levert een prachtig beeld op.’

DESIGN,
MODE EN
KUNST

‘Iedere vier maanden worden drie Heroes – een kunstenaar,
een ontwerper en een modelabel – uitgenodigd om de
winkel te transformeren aan de hand van een thema. Die
thema’s hebben vaak een relatie met trends en haken in
op de actualiteit, een gevoel of verbeelden een omgeving.’
De bijzondere designobjecten en accessoires die hierbij
worden geselecteerd, worden naast de internationale
modelabels en de eigen homemade basiscollectie You Are
Basically verkocht.
‘Op dit moment presenteren we het thema Pieces of Me,
dat een verhaal vertelt over fantasie en emotie. In een
Wonderland-setting, waarin we Alice uit haar wonderland
hebben gehaald, tonen kunstenaar/illustrator Julie van
Zessen, Ontwerpduo en modeontwerper Sanne Jansen
hun werk. Daarnaast loopt het zomerthema Outside in,
waarin we buiten naar binnen halen en binnen naar buiten,
met vele zomerse events zoals een You are Here market.
Onze vernieuwende, optimistische en vooruitziende
blik wordt goed opgepikt. We zijn in Nederland toe aan
een omgeving waarin mode en design op deze manier
samensmelten. De voorbereidingen voor september
– de start van het nieuwe thema – zijn in volle gang. Op
Facebook geven we alvast een voorproefje.’ ≤

Achter de sticker
van de poes in
de kooi op de
etalageruit draagt
de paspop een
jurk van Martha
Martino, die ooit
werkte voor Martin
Margiela en nu haar
eigen lijn heeft.

Als de opdracht om welvaart te creëren steeds meer op
het bord van steden en regio’s komt te liggen, timmert
Eindhoven aardig aan de weg. Het Intelligent Community
Forum, de internationale denktank op het gebied van
economische en sociale ontwikkeling die de regio het
stempel ‘slim’ verleende, roemt Eindhoven als kloppend
hart van de Nederlandse industrie. Dankzij Brainport
Eindhoven voldoet Noord-Brabant zelfs als enige provincie
in Nederland aan de innovatiedoelstellingen die zijn
afgesproken binnen de Europese Unie. ‘Om in deze context
een bruisend platform te bieden voor de innovatieve
ideeën van nieuw talent, erkende ontwerpers en lokaal en
internationaal design: dat zagen we als een leuke uitdaging.
Als maatstaf hanteren we dat een ontwerp innovatief en
kwalitatief is en een verrassing in zich heeft.’
Aan het woord is eigenares Ellen Albers. Na vele jaren
ervaring met eigen winkels in de modebranche opende ze
op 1 maart officieel You are Here. ‘De naam refereert aan
het markeerpunt op een stadsplattegrond, dat aangeeft
waar je bent. Volgens ons is dit de plek waar je zou moeten
zijn op dat moment. Naast mode is er zo ontzaglijk veel
moois op de wereld, dat ik besloot om kleding, kunst en
design bij elkaar te brengen. Door de globalisering wordt
alles wat je wenst in toenemende mate bereikbaar, maar
tegelijkertijd blijkt dat veel producten van merken nog
steeds niet worden gezien of dat de keus toch vaak valt op
het gangbare, commerciële genre. Willemijn de Wit, onze
talentscout, heeft juist een goed oog voor het bijzondere
dat gebeurt op mode- en designgebied.
We hebben bijvoorbeeld het Franse modehuis
Carven en Eley Kishimoto, een Brits modelabel dat
exclusief verkrijgbaar is bij You are Here. Het is een
samenwerkingsverband tussen Mark Eley en zijn vrouw
Wakako Kishimoto, die onder meer ontwierpen voor Marc
Jacobs. In 1996 begonnen ze hun eigen modelabel. Wat ze
maken is heel eigen en in mijn ogen bijna haute couture, het
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3 Freek Willems uit Eindhoven
ontwierp het huis onder de trap.
De lamp die erboven hangt is van
Paula Arntzen, buitenhaard Blok van
cortenstaal is een ontwerp van Blok
Meubel. 4 T-shirt uit de basiscollectie,
de strik is het logo van de modische
collectie. 5 Notitieboekjes van You are
Here, gemaakt van gerecycled papier
en op ouderwetse manier ingebonden.
6 Een gedeelte van de muur, door Julie
Zessen ingevuld met geïllustreerde
borden en ingelijste collages.

Tekst Lilian ten Hove

Eindhoven heeft het, van de wereldwijd bekende
Design Academy tot de jaarlijks terugkerende
Dutch Design Week. De regio werd zelfs voor het
derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot een
van de zeven ‘intelligentste gemeenschappen’
ter wereld. Duidelijk dé plek voor Ellen Albers om
haar conceptstore You are Here te openen.
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1 De tas van zacht leer komt uit de collectie
van The Swedish Model. 2 In de winkel
wordt uitgebreid service en kledingadvies
gegeven, wat kan leiden tot een verrassende
aanvulling op de garderobe. De jurk met
geel appelrokje is van Orla Kiely.

Alice out of Wonderland
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You are Here
Kleine Berg 32a, Eindhoven
(040) 296 20 01, www.youarehere.nl
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