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CHRISTIAN LACROIXS
DESIGN-DNA I 3 ORD:
”Excentrisk, usædvanlig, patchwork.”
Hotel du Petit Mou l i n
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Christian Lacroix

designsamarbejde
a la couture
Den tidligere haute couture-mester Christian Lacroix har kastet
sig over et utal af designsamarbejder, som alle bærer præg af hans
fortid i couturens verden, fra eventyrillustrationer til hotelindretninger. Seneste skud på stammen er etiketter for den franske ølgigant
Kronenbourg. ELLE har mødt mesteren i Paris.

COUTURE-FLASKER
“Etiketterne til Kronenbourg er bl.a. inspireret af haute couture.
Den løse streg er hentet i mine modeskitser, men jeg har også
ladet mig inspirere af mine teater-, opera- og balletskitser. Jeg
elsker at bringe det teatralske udtryk ind i hverdagslivet.”

PSST … Chr isti an L acroix designer sta dig tøj, bl .a. for den spanske highstreet-k æde Desigual .
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KOSTUMER OG COUTURE
“Jeg har altid været dybt fascineret af kostumer.
Som barn var jeg mere forelsket i scenen end i
det virkelige liv og følte, at livet først begyndte,
når det røde tæppe gik op. Det var måske en
form for eskapisme, men følelsen har aldrig
forladt mig. Sidste år lavede jeg kostumer til balletten La Source (for Ballet de l’Opéra de Paris,
red.) og er i gang med flere kostumeprojekter.
Jeg har hele tiden haft lyst til at designe til scenen
– jeg kan slet ikke leve uden teater.”

SCENOGRAFI
“Når jeg begynder på et nyt projekt,
tænker jeg altid i en form for scenografi. Da jeg f.eks. indrettede Hotel du
Petit Moulin (i Paris, red.), indrettede
jeg alle værelserne efter en historie.
Hvert rum er ligesom en haute couturekjole: Spejlet er et smykke, tæppet er et
smukt bånd. For mig er det den samme
proces – at mikse farver og usædvanlige materialer og at give a special
touch. I det hele taget er jeg meget
optaget af, hvordan man kan gøre livet
lige så interessant som scenen. For mig
er den røde tråd altid scenografi.”

RØD FOR LACROIX
“Jeg har altid været tiltrukket af farver – da
jeg gik i børnehave, spiste jeg farvekridt.
Rød er en af mine yndlingsfarver og vil
derfor altid være en del af mit design. Jeg
forbinder farven med min mor, som ofte
klædte mig i rødt, men også med liv, blod,
styrke, energi, lykke og rigdom. I morges
så jeg en kvinde på gaden i en rød frakke,
og det fyldte mig med energi – der er alt
for mange, der klæder sig i sort.”

H au te Cou t u r e S/S 2002

Bogillustrationer:Tornerose , It Books

Fransk designer født 1951, grundlagde sit
haute couture-hus i 1987. Især kendt for sine
eventyrlige brudekjoler og for at introducere
ballonskørtet, som revolutionerede modeverdenen i 1980’erne. I 2009 blev huset desværre
reduceret til licensaftaler, og en afgørende
epoke for fransk haute couture sluttede
(SUK!). Heldigvis lever Christian Lacroixs
særlige design-dna videre i diverse samarbejder – den røde tråd er altid scenografi.

