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Katheley's - One of the world’s best vintage boutiques!
Een referentie op gebied van vintage veilingen
De veilingsite Katheley’s, die werd gelanceerd door Catherine Lecomte, is een website die uniek is in haar genre. Ze werd one
of the world’s best boutiques genoemd door de internationale veilingsite Farfetch.com. Katheley’s is een referentie voor
juwelen, tassen en vintage accessoires.
Katheley’s is eveneens zeer aanwezig tijdens internationale beurzen voor kunst en antiek, design en vintage mode. Van 4 tot
9 april neemt Katheley’s deel aan The Decorative Antiques & Textiles Fair in Londen, en dat al voor de veertiende keer! Van
26 juni tot 2 juli is ze aanwezig op The Art & Antiques Fair Olympia, The Brussels Design Market op 23 en 24 september en
opnieuw The Decorative Antiques & Textiles Fair in Londen van 3 tot 8 oktober.
Een Grand Cru selectie
De mooiste vintage stukken zijn zeer zeldzaam geworden en steeds moeilijker te vinden. Er is ten eerste vaak verwarring
tussen vintage en tweedehands. Terwijl de eerste sectie echte kwaliteitsstukken omvat, groepeert de tweede categorie
eerder depotverkoop, rommelmarkten en nieuwe edities, … De objecten die werden geselecteerd door Catherine Lecomte
moeten in perfecte staat zijn. Ook al zijn ze steeds moeilijker te vinden, Lecomte slaagt er toch steeds in om uitzonderlijke
stukken op de kop te tikken. Ze ziet Vintage als een Grand Cru die staat voor verfijning en ultieme luxe.
Catherine Lecomte staat er ook op om steeds een hippe en leuke dimensie toe te voegen aan de stukken die ze selecteert.
Zoals de « Dice » handtas uit de jaren 80 die werd ontworpen door Isabel Canovas, die als ontwerper van accessoires heeft
gewerkt voor Hermès en Louis Vuitton alvorens tien jaar artistiek directrice te zijn van Dior. Haar « Dice » handtas is zowel
klassiek als ludiek met een handvat dat is gemaakt met dobbelstenen. Maar je hebt evengoed de zonnebril ‘Maharaja’ van
de bekende Italiaanse ontwerper Emilio Pucci. Deze bril uit de jaren 70 heeft een vorm ‘à la Kennedy’ maar is tegelijk zeer
actueel. U kan alle stukken ontdekken op de website Katheley’s maar eveneens op afspraak of tijdens een van de beurzen
waar Catherine Lecomte aan deelneemt.
De tweede editie van de populaire The Vintage Collector’s Fair
Catherine Lecomte organiseert eveneens de tweede editie van The Vintage Collector’s Fair, van 30 november tot 2 december,
in Hôtel Bristol in Parijs. De eerste editie was alvast een groot succes.
De eerste editie had verzamelaars samengebracht rond vintage stukken van het merk Hermès. Het doel van deze tweede
editie is om een breder publiek te sensibiliseren van mensen die houden van mode, accessoires en die op zoek zijn naar
unieke spullen, in uitzonderlijke staat en met een lange geschiedenis. Dit jaar gaat Lecomte haar spectrum uitbreiden door
ook andere merken op te nemen.
Het doel van de beurs is om trends te volgen en tegelijk savoir-faire en kwaliteit te benadrukken.
Internationale handelaars bieden vintage stukken aan en beperkte oplages: van lederwaren over juweelstukken, mode
accessoires, de bekende carrés Hermès, de iconische Chanel alsook andere unieke en iconische haute couture stukken. Al
deze stukken zijn te koop in het uitzonderlijke kader van het Bristol in Parijs.
Via deze link krijgt u een idee van de 1e editie van de beurs: http://www.thevintagecollectorfair.com/
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