Mode-ontwerpers

Larisa Katz en
Christian Lagerwaard
Twee mode-ontwerpers die de handen ineenslaan om een
gloednieuwe collectie te creëren voor het meest prestigieuze
fashion event ter wereld. Oftewel, dé kans om het grote publiek
bekend te maken met de eigen creatieve werken van stof. Voor
menig Nederlandse ontwerper klinkt het als een sprookje, maar
voor Larisa Katz (1974) uit Kerkrade en Christian Lagerwaard
(1964) uit Maastricht is het werkelijkheid. Samen presenteren zij
hun eerste gezamenlijke couture-creaties op de International

mode

Fasion Week in Parijs.
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Bal de Paris - een jaarlijks terugkerend
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‘Uit de hand
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society event - haar eigenzinnige collectie Gallerie de Arte, waarin de inklapbare
rol spelen. Toch zou Larisa zichzelf nog
steeds geen mode-ontwerpster willen

Limburgse
haute couture
in modestad
Parijs
89

toe en eigenlijk komt deze omschrijving
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ook veel meer in de richting van de ma-

een ander belangrijk punt. Christian: “Ik

nier waarop zij te werk gaat. Opvallend
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‘Een gouden
huwelijk’

legenheden regelmatig in één van zijn
creaties te bewonderen. Door haar open
karakter blijkt Larisa echter degene die
het makkelijkst nieuwe contacten legt,
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door we kunnen bijspringen wanneer
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de ander het niet meer weet. Door onze
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Hoeveel geld zal er bijvoorbeeld nodig
zijn om het ontwerp te realiseren en is
het haalbaar om vóór de vastgestelde
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datum een verkoopbaar en kwalitatief
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‘Atlantisch en
organisch’

hoogstaand product te maken? Wan-

Terwijl ik aandachtig naar Larisa en

neer hier meer duidelijkheid over is,

Christian luister, zie ik vanuit mijn

werpt hij zich vervolgens op de mou-

ooghoek voortdurend de stijlvolle jas

lage - het maken van patronen en het

lonken. Uitgaande van dit prachtexem-

vormen van de kleding om een lichaam

plaar, belooft de gezamenlijke show

of pop - terwijl Larisa de opsmuk van de

van het duo in Parijs een echte knaller

kledingstukken maakt. “Eigenlijk zijn

te worden. “Voor de Fashion Week ma-

wij gedurende het proces twee zelf-

ken we een collectie van zo’n dertig tot

standig werkende couturiers, die elkaar
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het er op neer dat Christian zo’n tachtig

nuchtere en sobere van mij en het dra-

procent van de moulage doet en ik de

matische van Larisa. Omdat dit alle kan-

overige twintig procent; terwijl ik tach-

ten op kan gaan, hebben we voorlopig

tig procent van de versiersels maak en

gekozen voor de thema’s ‘atlantisch’ en

hij de rest.”

‘organisch’. Maar uiteindelijk zullen de

diverse stukken door het proces worden
samengesmolten.”
Hoewel zij voorlopig nog genoeg te doen
hebben, is de drukte na afloop van de
Fashion Week nog lang niet voorbij. Integendeel zelfs. “Meteen na Parijs moeten we door naar Londen voor de High
Fashion-finale van TopModel UK,” zegt
Larisa. “Daarna kunnen we meteen weer
terug naar Parijs voor een internationale
persconferentie met gerenommeerde
modebladen als Elle en Vogue.” En als
klap op de vuurpijl onthult Christian:
“Daarnaast zijn we door onze commerciële agent Ragi Barakat en persagent
Philippe Angelotti, beide woonachtig en
werkzaam in Parijs, gevraagd om circa
tien foto’s van onze showstukken naar
Los Angeles te sturen voor de uitreiking
van de Oscars. Een uitstekende kans om
ons werk ook in de Verenigde Staten te
profileren!”
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