Een koffer in Berlijn door Priscilla Obermeier

Modejournalist Priscilla Obermeier verhuisde van Amsterdam naar Los Angeles naar Berlijn,
waar ze zich onderdompelt in de modewereld en de straten afstruint op zoek naar een fikse
dosis Berliner beauty, shopping en lifestyle. Als freelancer fungeert haar oversized bag als
‘office-to go’, compleet met laptop, notebook, fotocamera voor straatmomenten en schetsboek
voor modedoodles.
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'New York in the '80s. London at the height of Britpop. Paris in the '30s. Berlin Now. If you
believe the hype, and you really should, Berlin is the coolest city on the planet.' Aldus een
recent artikel in 'The Hollywood Reporter'. Terwijl ik het lees knik ik volmondig ja. Wat de
wijk Kreuzberg betreft, voeg ik Greenwich Village in the 50s aan het rijtje toe. Geen upscale
bohemian zoals in Mitte, met locale modekings en queens als Kaviar Gauche, Michael
Michalsky en Lala Berlin, waar de Javier Peres galerie het werk van James Franco (ja, die
James Franco) tentoonstelt, geen baroque chic zoals in Charlottenburg, met Chanel, Hermes,
Yves Saint Laurent achter de historische gevels, maar edgy artistic.

Multi-culti, divers, kunstzinnig, authentiek. Een paradijs voor schatzoekers met een neus voor
het net even andere. De wijk waar ik graag verdwaal en ontdek. Waar ik tussen de boetieks
van opkomende, nog on-ontdekte Berlijnse ontwerpers, tussen modeatelier en kleine
kunstgalerie, tegen een ieniemienie maar ozoknusse koffiebar aanloop met op haar houten
bankjes schrijvers, kunstenaars, ontwerpers, acteurs, filmmakers, musici achter een boek,
schrijf-of schetsboek, waar ik koffie, croissants en Quark und Beeren crunchy vind, maar ook
franse kaas en wijn. Tussen vintage store en speelgoedzaak, is daar ineens een ijssalon met
oude houten vloer en vegan ijs, en hop ik ook even binnen bij Markthalle Neun, een indoor
markt in een historisch treinstation, met een weldaad aan locale producenten, oftewel de
Turkse slager naast de Brandenburger Biotuinier en de
Libanese pita brood bakkerij naast de Berlijnse bloedworst fabriek. Aardappelen en appels in
het midden van de stad en toch ook uit oma's tuin. Kreuzberg zou Kreuzberg niet zijn als alles
in één er ook niet te vinden is. KultPur is boetiek, gallerie en koffie-en delicatessenbar.

Een initiatief van Johanna Gross, die vanuit het idee om creatievelingen bij elkaar te
brengen, nu onderdak biedt aan lokale en internationale opkomende mode- en accessoire
labels als Rix und Roxi, Ahoy Ahimsa, Suzie Dong, SAG + SAL, Front Row Society, werk
van kunstenaars, home-accessoires van ontwerpers, postcards en notebooks van
illustratoren en een koffiebar waar de zithoek met kunstboeken in het raamkozijn, uitnodigt
tot zitten, bijkletsen en taartjes eten, om vervolgens nooit meer op te staan.

Hier lopen New Yorkers, Aussies en Berliners in Berlijn de deur plat om dat huisje-boompjeboudoir-item te vinden dat niemand heeft. En ook ik vergaap me als een Gulliver in Laputa
aan de kettinkjes van Miniblings met mini typewriter, mini naaimachine, mini Harry Potter
boek als bedels, en als een aan de geplastificeerde bloemblaadjes van Ahoy Ahimsa.

Ahoy Ahimsa, ©Erik Fischer

Ahoy Ahimsa ketting

Achter in de boetiek hangen mooie collectie stukken van fun Organic Label Maronski, en
vind ik ook Lila en Saperlipopette.....

Cornetto Dress by Maronski

Shoppers worden verwelkomd met een kleurrijk en in het oog springend schilderij van
Matthias Moseke en Mathias Pelda, genaamd Kate's Kinderzimmer, purses en pouches van
Papoutsi!, Front Row Society scarves en tassen van SAG + SAL, gemaakt van oude printing
blankets.

Van printing blanket naar messenger bag

Berliner label Rix und Roxi maakt me simpelweg hebberig...

Rix und Roxi Lente Cape....

En... Lente armband....

Het is fijn om alle indrukken even te laten bezinken met een grote kop koffie. Daarmee ook
even een momentje om Johanna, vriendelijk, gastvrij en druk in de weer, wat vragen te
stellen.

Wat deed je besluiten om KultPur te beginnen?
'Ik studeerde sociologie, werkte in marketing research, maar liep al tien jaar met het idee rond
om een inspirerende 'woonkamer' te openen, met werk van opkomende kunstenaars en
ontwerpers, waar ook ruimte was voor 'culinary delights' en een cultureel programma. Mijn
moeder was erg creatief en mijn vader muzikaal, wat mijn natuurlijke fascinatie met design,
kunst, muziek en mode nog meer aanwakkerde. De moeder en zus van mijn vriend hadden
een kunstgalerie in het pand waar nu KultPur in is gevestigd. Ik hielp hier met het organiseren
van culturele events. Toen zij stopten met de kunstgalerie, wist ik dat dit de gelegenheid voor
mij was om mijn eigen idee waar te maken. In September 2009 was het dan zo ver en opende
ik KultPur.'

En waarom in Berlijn?
'Ik kom zelf uit Munchen, waar een meer conservatieve geest heerst. Toen ik 14 was bezocht
ik samen met mijn ouders Sydney en ik werd verliefd op de multiculturele atmosfeer van de
stad. Ik hou van reizen en het ontdekken van nieuwe dingen en die mentaliteit vond ik niet in
Munchen. Na Berlijn te hebben bezocht met drie vriendinnen, bedacht ik me dat ik hier wel
zou kunnen wonen.. een jaar later verhuisde ik. Berlijn en vooral Kreuzberg voelt authentiek,
is creatief, open-minded, divers en multicultureel. Het past perfect bij mij en bij KultPur.'

Je spreekt over een cultureel programma....
'Elke maand zijn er verschillende thema's waar ik de collecties en inrichting van de winkel op
aanpas, en ook events bij organiseer. Thema's uit de afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld
'Dolce Vita', 'Nomads', 'Green Days', 'Sommernachtstraum', welke werden gecombineerd
met wine-tastings, live muziek, cupcakes, etc.. Mijn openingsthema was 'Goldene Zeiten' met
een knipoog naar de recessie waarin ik opende, en een greep naar Berlijn's Golden Twenties,
inclusief hapjes, drankjes en live Twenties Muziek.'

Kult Pur is ook een showroom tijdens Berlijn Fashion Week.
'Ja, inderdaad! Tijdens de Berlijnse modeweek organiseer ik een vijfdaagse Fashion Room in
KultPur waar het werk wordt getoond van circa 15 verschillende ontwerpers aan buyers en
andere klanten. Ook vinden er tijdens deze dagen photo-shoots plaats in KultPur en is er
uiteraard muziek!'

Hoe selecteer je de Kult Pur producten?
'Ik ben vooral geïnteresseerd in het werk van onbekende kunstenaars en ontwerpers, waar een
verhaal achter schuilt. Ik speur naar unieke items, handgemaakte en exclusieve items. Veel
KultPur produkten zijn slechts in gelimiteerde oplage verkrijgbaar.'

Wat zijn je 3 favorieten producten uit de huidige Kult-Pur collecties?
Moeilijke vraag.... Het thema is op dit moment 'Lente' en de de schorten van het Berlijnse
label gut eingefädelt, de Horsti en Borsti tuin-tools en de kleurrijke Front Row Society
shawls staan op mijn lente-musthave-list.

Pret-a-apron voor 'gut eingefädelt'

Horsti und Borsti in the pocket.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
'Sportief-elegant, extraordinary but wearable. Vergelijkbaar met KultPur, eigenlijk!'

Johanna in Maronski wrap dress en Front Row Society shawl.

KultPur is een schateiland op zich. Het is Berlijn. Het is Kreuzberg. Het is Greenwich Village.
En ook nog eens oerhollands gezellig.

KultPur, Johanna groß, http://www.kult-pur.de/, Muskauer strasse 47, 10997 BerlijnKreuzberg.

