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“ V i h a r brug
f or mod sæt n i nge r”
Julie Brandt tager imod på sit kontor i Frihavnen iført lette silkebukser
med sort-hvidt mønster, en casual T-shirt og en rå læderjakke. Vi skal
tale om modsætninger, men ikke bare om synlige, sort-hvide kontraster; også om, hvordan modsætninger skaber et personligt look,
og om moderne kvinder og vennerelationer. For i A/W-kampagnen
med sloganet ’Opposites attract’ poserer Julie foran kameraet med
nogle af sine nære veninder; Anne Lie Kaas, Louise Amstrup, Mette
Skærbæk, Tina Svedal og barndomsveninden Sarah Zobel.
Hvordan opstod ideen? “Jeg havde lyst til at gøre noget sjovt, noget,
man kunne mærke. Peter og jeg (designer m.m. Peter Ingwersen, en
af Julies tætte venner, er sparringspartner ifm. med kampagnen, red.)
talte meget om det her med ’vis mig dine venner, og jeg skal fortælle
dig, hvem du er’. Jeg havde brug for at gøre det mere personligt og
prøve nogle nye ting af. Det har måske noget at gøre med, at jeg i
de seneste år har været igennem nogle ting, som har udviklet mig
enormt meget. Her har alle mine venner været utroligt gode til at
støtte mig. Når det er sagt, så er det også fedt at gå ud og være klassens frække dreng og sige, at mode ikke bare er mode med en ung
model, men at der ligger så meget mere bag. For mig handler mode
ikke om alder, og historien og karakterer er vigtigere end det perfekte
fashion shoot. Jeg har faktisk et citat, som jeg har stjålet fra min mor
(designer Margit Brandt, som døde i 2011, red.): ’Fashion is ageless’.”
Modsætninger mødes I 2011 valgte Julie at løsrive sig fra mærket Margit Brandt og skabe et i eget navn. Er den personlige kampagne
endnu en cementering af, hvem Julie Brandt er? “Jeg er meget stolt af mit
ophav og har det jo ikke sådan, at jeg har lyst til at ryste Brandt-historien af mig, men det har også været vigtigt for mig at vise min egen
historie.” En historie, der inkluderer alle de veninder, livet har bragt:
“Generelt har jeg brug for at udvikle mig og blive udfordret, og mine
veninder er hver især gode til at skubbe mig ud af min comfort zone,
fordi de på nogle områder er mine modsætninger. I forbindelse med
denne kampagne var det Peter, der skubbede til mig. Jeg tror, at vi alle
sammen har brug for modsætninger i vores liv – hvis vi bare bliver

ved med at leve i vores comfort zone, kommer vi ingen vegne. Da jeg
ringede til pigerne, var jeg meget spændt på, hvordan de ville reagere.
Nogle var jo tidligere modeller og havde egentlig lukket dette kapitel
ned, mens andre ligesom jeg selv aldrig havde prøvet det før. Heldigvis sagde de alle sammen ja: ’Prøv at høre her, skat, selvfølgelig – alt
for dig’. Det var fedt at række hånden ud og mærke den gode energi.”
Den gode energi kan man da heller ikke undgå at bemærke i billederne, som oser af venindehygge og intimitet: “Vi havde virkelig en fest.
Vi fik sat hår og lagt makeup sammen, og det var fuldstændig som at
være teenagere igen. Vi pjattede og skulle samtidig være seriøse. Og
så var det sjovt at se Sarah og Mette sammen, fordi de nogle gange
ligner hinanden – de gør begge to et eller andet med munden (laver
en grimasse). Bagefter gennemgik vi billederne med fotografen, Sune
Czajkowski, og der var et billede, hvor jeg simpelthen lignede min
mor så meget. Jeg blev sådan helt …” Hun holder en pause og fortsætter så: ”Men så mærkede jeg en hånd i min og et lille klem. Det var
Sarah, som har kendt mig hele mit liv, og som bare kunne læse, hvad
jeg tænkte. Jeg er utroligt taknemmelig for mine venskaber og føler
mig enormt privilegeret.”
Danske kvinder er superseje Hvad har dine fem veninder til
fælles? “De er alle sammen nogle stærke kvinder med masser af drive.
De kan være dybe, men tør også at træde ud af deres perfekthed og
gøre noget fjollet. Det er så befriende. Og så forsøger vi alle at balancere familie og karriere uden at miste os selv i det. Jeg bliver enormt inspireret af moderne kvinder, der får familie og karriere til at gå op i en
højere enhed; de danske kvinder er superseje. Det er den kvindetype,
jeg gerne vil appellere til. Garderoben skal gøre det nemt for hende at
træffe et hurtigt og sikkert valg. Selv har jeg ofte kun 10 minutter om
morgenen (Julie har tre sønner, red.), og det er ekstremt vigtigt, at jeg
kan hive noget ud af skabet, som bare fungerer. For mig er det kontrasterne, der skaber et personligt og hverdagschikt look; klassisk mikset
med cool, casual mikset med elegant.” Præcis som man er.
Psst ... Julie står desuden bag Rue Verte i Ny Østergade, Kbh. K.
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I Julie Brandts nye A/W 2014-kampagne poserer hun selv sammen med nogle af sine nære veninder foran kameraet.
Vi har mødt designeren til en snak om det befriende i at dyrke modsætninger.

