10 Hot
stories

Deze week in het nieuws

Finalement:
Isabel 1
Marant
pour
H&M!
De puntlaarzen met franjes, het
gebreide vest met capuchon, de
leren bikerbroek… De items van
Isabel Marant voor H&M staan al
maanden op het verlanglijstje van
menig fashionista. Vorige week
werd de collectie gelanceerd!

Laarzen met franjes €199

Top met print €59,95

Met The Queen of Parisian Cool als bijnaam
kon het natuurlijk niet anders dan dat de
collectie van Isabel Marant voor H&M
(vanaf 14 november te koop in Nederland)
werd gelanceerd in Parijs. Voor deze
gelegenheid werd de grote hal van Tennis
Club de Paris helemaal omgetoverd naar
de wensen van de Franse ontwerpster.
Isabel mag dan bekendstaan om haar
eenvoudige, laidback stijl, denk vooral
niet dat die twee woorden in de briefing
van het lanceringsfeestje terugkwamen.
Meteen bij binnenkomst wanen de
genodigden zich in de straten van
het Parijs uit de jaren negentig.
Schreeuwende neon reclameborden met
teksten als Nouvelle Eve, Balaso en L’Acid
Rendezvouz flikkeren iedereen tegemoet
en het wemelt er van de eettentjes met
pizza’s, hamburgers, friet, falafel, crêpes
en ijs. Aan álles is gedacht: voor het
modepubliek dat calorieën telt, is er
een nightclub en rolschaatsdisco om de
snacks er weer af te dansen. Dan wordt
de discobal in het midden van de zaal
omhoog gehesen om plaats te maken
voor een dansvloer waarop modellen –
uiteraard van top tot teen gekleed in de
items van Isabel Marant pour H&M –

Wollen blazer €129

Isabel en H&M
weten hoe je
een feestje
bouwt!
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Isabel met
Margareta
van den
Bosch van
H&M.

Bomberjack €129

Olga Kurylenko
in a perfect fit.
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Mantel €149

op Are you gonna go my way van Lenny
Kravitz dansen. Waarna H&M en Isabel
Marant de hulp van hiphoplegendes
Grandmaster Flash en de rappers van
The Sugar Hill Gang, bekend van het
fantastische Rapper’s Delight, inschakelen.
Als er gouden confetti uit de lucht valt,
staat voor de ingang van de pop-up
shop, waar de collectie als eerste te koop
is, al een flinke rij. Niet iedereen die het
evenement bezoekt hoeft in die rij te staan
om een item uit de gelimiteerde collectie
te bemachtigen. De lucky ones hebben van
tevoren al iets uitgekozen. We spotten
actrices January Jones in de tie dye jeans
en Freida Pinto in de bewerkte blazer met
rode pompons. Model Alek Wek draagt
het zwart-witte wollen vest met een rood
gestreepte jurk waar haar ellenlange
benen onderuit steken. De hele avond
is één groot feest, en terecht: zo’n
hebberig makende collectie mag
flink gevierd worden!

Grandmaster
Flash & The
Sugar Hill Gang.

Metallic rok €69,95

Grijze sweater €49,95

Alek Wek
heeft de
buit al aan.

Q&A
In de hectiek rond de launch vond Isabel
Marant even tijd om met Grazia te praten.

Wat was je belangrijkste reden om ‘ja’
te zeggen tegen een samenwerking
met H&M?

Bandplooibroek €79,95

“Ik wilde graag mijn liefde teruggeven aan
mensen in de hele wereld. Ik krijg altijd
veel berichten als: Ik hou van je stijl, van
je kleding, maar ik kan het niet betalen.
Dit is mijn manier om wat terug te doen.”

January Jones,
Audrey Tautou,
Isabel Marant
en Freida Pinto.

Hoe heb je het aangepakt?

“Ik heb al m’n favoriete stukken van de
afgelopen tien jaar genomen en ze opnieuw
ontworpen. Sommige designs liggen heel
dicht bij het origineel. Er zijn zelfs ontwerpen
die ik nu pas perfect vind, beter dan dat ze
jaren geleden waren. Voor de kwaliteit heb
ik geen concessies gedaan, die is exact
hetzelfde als in mijn eigen collectie. Het
is géén goedkope versie, als het om de
kwaliteit gaat.”

Vest €129
Trui €49,95

Verwacht je catfights in de winkel?

Wijdvallende zijden jurk €99

tekst evelien tomaszewski fotografie H&M

Zijden sjaal €39,95

“Dat is het leuke van deze samenwerking,
hij duurt eigenlijk maar drie uur. Daarna is
alles weg. If you don’t battle to get it, you’re
not going to get it.”

Vind je het niet vervelend dat straks
iedereen in je ontwerpen loopt?

“Ik ben altijd heel blij als iemand mijn
designs draagt. Heel vaak loop ik op straat
en zie ik iemand waarvan ik denk: I like her
style. En dan merk ik ineens op dat ze iets
van mij draagt. Dat is best wel cool.”

Joggingbroek €49,95
Paillettenbroek €199

Wat hebben al je ontwerpen gemeen?

Bikerbroek van leer €99

Gedrapeerde rok €68,95

Pumps €149
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“Het is kleding waarin je je zelfverzekerd
voelt, maar het allerbelangrijkste is dus
dat je je er écht prettig in voelt, dat het
draagbaar is. Je zou het moeiteloos elke
dag moeten kunnen aantrekken. Is dat niet
het geval, dan zie je eruit al een modepop.”

Wat is je favoriete item uit de
collectie?

“Dat kan ik niet zeggen. Dat is alsof je
tussen je eigen kinderen moet kiezen.”

