Diamantmuseum gepimpt met bling bling
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Vroeger had je Mister T. uit The A-Team, nu valt er niet meer naast te kijken in muziekclips: het fenomeen bling bling. Hoe groter
en glanzender de juwelen, hoe beter. Die hiphopglamour is het thema van een najaarsexpo waarmee het Diamantmuseum nieuwe
doelgroepen aanspreekt.
In het Diamantmuseum start zaterdag een tentoonstelling door en voor jongeren: Bling Bling, de kroonjuwelen van de Hip Hop. Bling
bling is de term die Afro-Amerikaanse artiesten als 50 cent en Pharrell Wiliams gebruiken voor de opzichtige sieraden die ze dragen.
Wat begon als statussymbool binnen de hiphopcultuur, is uitgegroeid tot een trend in het edelsmeden en de mode. "De expo wijkt af
van de vorige", zegt Liene Geeraerts, directrice van het Diamantmuseum. "Maar bling valt in de wereld van de diamant niet meer te
negeren."
Het museum trok een groep Antwerpse jongeren tussen 14 en 26 jaar aan om de tentoonstelling mee op te bouwen. Educatief
medewerker Maarten Gillis en Piazza dell'Arte, de mobiele kunstorganisatie voor jongeren, hielpen het project in goede banen leiden.
De jongeren maakten maquettes, muziek en eigen juwelen om hun kijk op de glamour weer te geven. "We maakten juwelen uit ijs,
omdat diamanten ‘ice' worden genoemd, maar ook om de vergankelijkheid van de roem aan te tonen", vertellen de jongeren. Sonja
(16) en Celia (17) maakten een jurk met overdadig veel gouden kettingen en stenen: "Om hebzucht uit te beelden. Die rappers raken
gevangen in hun eigen juwelen."
Maar er is meer. Het museum slaagde er in bekende Amerikaanse bling-ontwerpers als Kim Jules en Gabriel Uriste naar hier te halen.
Jules maakt onder meer sieraden voor 50 cent, Eve en Rihanna. Uriste is een 28-jarige juwelenmaker uit New York, en zit al elf jaar
in het vak. Hij begon met het oppoetsen van juwelen, maar ontwerpt intussen exclusieve stukken voor artiesten als NAS en Spike
Lee. "Ik koos voor edelsmeden, omdat ik graag met mijn handen werk. En juwelen blijven voorgoed bestaan. Dat kan je niet van veel
dingen zeggen", aldus Uriste. Zijn stukken werden zowel technisch als qua materialen verfijnder doorheen de jaren. "Eerst maakte
ik vooral tribals. Nu giet ik de meest gedetailleerde vormen, die ik laat bezetten met minuscule diamanten." Hij werkt voor artiesten,
sportmensen en kledingmerken. "Ooit maakte ik een halsketting voor Magic Johnson. Daar sta je dan tegenover je grote held, en hij
wil jouw werk dragen", glundert de edelsmid. Dit jaar kreeg hij een licentie om voor de NBA te werken. "En net dit jaar besloot de NBA
bling bling van de wedstrijden te verbannen", lacht hij. Ook in deze jonge branche circuleert heel wat namaak. "Dat hoort erbij. Mensen
kwamen me feliciteren toen ze mijn stukken in Chinatown zagen. Imitatie is een teken dat je het gemaakt hebt."
Evita Bonné
Bling Bling, de kroonjuwelen van de Hip Hop, Diamantmuseum, Astridplein, Antwerpen. Van 15 september tot 31 december.
www.bling-bling.be
Het Diamantmuseum nam cultuurhuis de Roma onder de arm. In de cinema van de Roma wordt zolang de expo loopt, elke woensdag
een film over hiphop vertoond. Zoals de cultfilm Scareface, en de documentaire Belek van Antwerpenaar Bart Van Dijck, over hiphop in
Marroko. En op 3 november organiseert de Roma in de foyer een hiphopconcert met Jerboa.
Info en reservatie: 03-292.97.40
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