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Rood is het
nieuwe rood
dit seizoen -

voor op de lippen dan. De rode
mond is altijd goed, een klas-
sieker zoals de little black dress,
en in navolging van de LBD
hee de rode mond ook een
eigen aorting, voor insiders:
BRM. Oewel de bold red
mouth. Bold betekent moedig,
onbeschaamd, krachtig, en dat
is een rode mond allemaal. Het
is niet voor watjes of muur-
bloempjes; met rode lippen val
je op, en daar moet je wel zin
in hebben. En tegen kunnen.
Rode lipstick is soms gevaarlijk
voor je leven (in het oude
Egypte was het een mogelijk
dodelijke mix van jodium en
broom), en soms voor je repu-
tatie (in tijden dat vooral pros-
tituees het gebruikten).
Het maakt je lid van een exclu-
sieve club, een club met leden
als Marilyn Monroe, Debbie
‘Blondie’ Harry en Madonna,
die de BRM als handelsmerk
delen. Een club ook met z’n
eigen drama’ s – heb je einde-
lijk de ideale rode lippensti
gevonden, en dat kan een
zoektocht zijn die lijkt op het
jagen naar de heilige graal,
wordt-ie altijd uit de handel
genomen (ja, we hebben het
over Chanel Rouge Intense No.

9). Niemand die dat leed zo
goed begrijpt als andere cluble-
den. Clubleden herkennen el-
kaar ook meteen – zelfs zonder
BRM. Zo experimenteert
Carice van Houten regelmatig
met iets naturelligs of bruins,
maar ze moet ophouden met
raar doen, ze is gewoon een red
lipstick kind of girl, subklasse
Ruby Woo (Ruby Woo, voor
niet-ingewijden, is een retro-
matrode lipstick van M.A.C
met een ware cultfollowing).

Sommige clubleden hebben
zelfs hun eigen lipstick:
Paloma Picasso (helaas na
jaren uit de handel genomen,
ja, weer zo een), Dita Von
Teese (die zegt dat ze pas ging
leven toen ze rode lipstick ont-
dekte), Rihanna (de RiRi Woo
van M.A.C, een limited edition
die meteen uitverkocht was) en
onze eigen Ellis Faas, visagiste
met een eigen make-uplijn, die
‘haar’ rood simpelweg Ellis
Red noemt.

De ‘bold red
mouth’ is een

klassieker,
zoals het

kleine zwarte
jurkje

Niet voor watjes of muurbloempjes: met rode lippen
val je op. Wen er maar aan, want dit

seizoen is rode lipstick weer helemaal raak.
tekst Ilonka leenheer foto’s anP/ DIor
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Madonna

De BRM is een iconische look.
Dat begreep Cleopatra al (die
overigens zondigde tegen de
regel dat je moet kiezen tussen
je ogen en je mond, want zij
gebruikte ook flink veel eye-
liner), en Elizabeth I. Zij deed
niet alleen veel voor de kun-
sten, maar ook voor cosmetica:
haar bloedrode lippen en poe-
derwitte huid werden een
schoonheidsideaal. Helaas
werd na haar de BRM al snel
‘hoerig’ verklaard, en dat
duurde best lang – koningin
Victoria, bijvoorbeeld, vond
het nog steeds niks, en zij re-
geerde tot 1901. Maar het tij
was toen wel aan het keren.

Bold redmouth voor
gevorderden

1) Kies het goede rood
Dit is niet zo moeilijk als het lijkt,

ook al hebben de cosmeticamer-

ken meer namen voor rood ver-

zonnen dan Eskimo’s voor

sneeuw. Je moet op twee dingen

letten: de ondertoon van je huid

en de kleur van je tanden. Is de

ondertoon van je huid roze, dan

staan koele roden (met een

‘blauwe’ ondertoon) het meest

flatteus. Heb je een gele onder-

toon, dan staan warme roden

meestal het mooist. Neigen je

tanden echter meer naar gelig dan

naar wit, blijf dan verre van alles

met een warme ondertoon, ten-

zij je streeft naar nog geler

lijkende tanden.

2) Check regelmatig
Breng de lipstick secuur op (Ro-

bert Smith van The Cure is niet

de look die je ambieert). Vergeet

niet te kijken of het op je tanden

zit (truc: stop je wijsvinger in je

mond, sluit je lippen eromheen

en trek ’m eruit. Doe dit niet met

mannen in de buurt. Of juist wel,

natuurlijk). En check regelmatig

hoe de boel erbij staat. Niks zo

lelijk als een mond met alleen een

dikke rode rand eromheen terwijl

de rest verdwenen is (feit: vrou-

wen consumeren gemiddeld 3,5

kilo aan lipstick in hun leven). Een

trucje om aan tafel discreet de

lippen te controleren: gebruik je

mes als spiegel (geleerd van

Natalie Wood; niet van haar per-

soonlijk, maar van een foto

waarop ze dat lachend doet).

3)Genoeg is genoeg
Cliché, maar toch: wil je er niet als

een clown bijlopen, houd de rest

van je gezicht dan rustig.

Alleen een rode mond en verder

geen make-up kan ook lekker

avant-garde staan, zie bijvoor-

beeld Li Edelkoort (die zich ooit rot

schrok toenMartin Simekhaar lip-

penstift afveegde tijdens een in-

terview:weg imago,wegpantser).

Rihanna Dita von Teese
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Het eerste officiële rood was in
1890 al op de markt versche-
nen, en de Franse actrice
Sarah Bernhardt maakte het tot
haar handelsmerk; zij kleurde
zelfs haar lippen en plein pu-
blic, om extra te shockeren.
Tijdens de roaring twenties
werd de BRM ook iets voor ge-
wone mensen; provocerende
flapper girls stiten in navol-
ging van filmsterren als
Clara Bow en Joan Crawford
hun lippen rood. Sindsdien is
de BRM synoniem met gla-
mour (zie beroemde mooie
vrouwen als Elizabeth Taylor),
met seks (het is moeilijk om je
de amazones die Helmut
Newton en Guy Bourdain foto-

grafeerden voor te stellen zon-
der rode mond), en met
rebellie (Courtney Love, Gwen
Stefani in haar jonge No
Doubt-jaren).
Is er een leeijdslimiet voor
rode lippensti? Nee. Coco
Chanel en Diana Vreeland
droegen het tot hun dood, en
Vivienne Westwood wordt er
waarschijnlijk mee begraven.
Maar er is wel een gevaren-
zone, en dat is helaas de mond
die je sti. Ja, ouder worden is
een bitch. Rimpels in de lip-
pen, waar lippensti zo on-
charmant in omhoog kan
kruipen, dunner wordende lip-
pen: horror, horror. Maar het
betekent niet dat je geen rode

lippensti meer kunt dragen,
let alleen op de soort. Hoe
glanzender, hoe makkelijk die
omhoogkruipt, dus mat is je
vriendin. Uitzondering: de
Glossy Stain van YSL.
Tot slot nog even dit: volgens
biologen als Desmond Morris
(die deze theorie lanceerde in
e Naked Ape, 1967) worden
wij, zowel vrouwen als man-
nen, aangetrokken tot rode lip-
pen vanwege de analogie met
de labia, die rood opzwellen als
vrouwen opgewonden raken.
Tuurlijk. Wat in ieder geval
zeker is, is dit: mannen willen
wel graag dat je je rode lippen-
sti afveegt voor ze met je gaan
zoenen.

Coco Chanel
en Diana
Vreeland

droegen het
tot hun dood,
en Vivienne
Westwood

wordt er waar-
schijnlijk mee

begraven
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Natalie Portman voor Dior.
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