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‘Ik verander niet zo veel,’ zegt Marc Jacobs als EllE hem
spreekt in NEW YoRK vanwege zijn nieuwe parfum
Dot. Yeah right, vrijwel geen ontwerper is elk seizoen zo
radiaal anders. MaRC, verklaar je nader.
Wachten op Marc Jacobs… Hoeveel
catwalkrecensies zijn er inmiddels zo
begonnen? ‘I would like to murder him
with my bare hands,’ schreef modejournalist suzy Menkes een paar jaar
geleden, nadat zijn prêt-à-portershow
maar liefst twee uur te laat startte. Hij
heeft sindsdien zijn leven gebeterd (en
begint tot schrik van velen, die rekenen
op uitloop, nu vaak stipt op tijd), maar
het komt toch niet helemaal als een
verrassing als ons interview steeds

Marc Jacobs gefotografeerd
door Dusan Reljin

weer een half uur verschoven wordt.
Niet dat het een straf is; sterker nog, in
je eentje ronddwalen door de New
Yorkse showroom waar de hele
collectie voor komend najaar hangt, is
De Droom (al eindigt die droom er
eigenlijk mee dat je zo veel mogelijk in
je tas probeert te proppen). Een
unieke kans om zijn avanced style-

collectie van heel dichtbij te bekijken,
het brokaat en de tweeds te bevoelen,
de afwerking van binnen te bestuderen, en jezelf van top tot teen in de
outﬁts voor te stellen (misschien niet
helemaal tot de teen; de pelgrimschoenen met grote kristallen gesp blijven
mal, ook van dichtbij). De magie van
Marc, kortom. al bijna 28 jaar weet
hij ons van seizoen tot seizoen weer te
betoveren. Hij is een van de weinige
designers die per collectie iets radicaal
anders kan doen, een ommezwaai van
180 graden kan maken, iets neer kan
zetten wat helemaal van nu is, terwijl
het toch altijd duidelijk ‘Marc Jacobs’
blijft. Met hulp van zakenpartner
Robert Duffy heeft hij een imperium
opgebouwd: behalve voor zijn eigen
vrouwen- en mannenlabel werkt hij
ook al vijftien jaar voor louis Vuitton
(wat dit jaar is gevierd met een
overzichtstentoonstelling, nog tot 16
september te zien in parijs, en een
prachtig boek), er is het jongere en
goedkopere Marc by Marc Jacobs,
little Marc Jacobs voor baby’s en
kinderen, er zijn schoenen, tassen,
parfums, horloges en sieraden, en er
zijn de spotgoedkope special Items,
van sleutelhanger tot kaplaars, zodat
ook iemand met maar tien euro op zak
iets van de magie kan kopen. Hij heeft
winkels in alle grote wereldsteden
(binnenkort ook in amsterdam: in J

Van links naar rechts: herfst/winter 2011, 2012, 2011, 2012, Marc by Marc Jacobs (2x), herfst/winter 2012 en 2011
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Marc op het Met Ball in zijn
kanten jurk en pelgrimschoenen,
met ex Lorenzo Martone

‘Niet dat ik opeens REbEls
geworden ben, maar het maakt
me oprecht blij om die KaNtEN
JuRK aan te trekken’
september opent in de utrechtsestraat
de eerste Marc by Marc Jacobs-winkel
in Nederland). West Village in New
York wordt zelfs Marc Jacobs-land
genoemd – wat niet altijd bedoeld is
als een compliment; sommige
buurtbewoners vinden het niks dat hij
hun oase van rust langzaam heeft
overgenomen. Er zijn nu zes winkels
op en rond bleecker street; de laatste
is bookmarc, met een hippe selectie
boeken en natuurlijk schrijfwaren met
het Marc Jacobs-stempel (zoals een
notitieboekje getiteld The Gay Gatsby).

DE KaNtEN JuRK

De reden voor het bezoek vandaag is
de introductie van de nieuwste
parfumlijn van Marc Jacobs, Dot,
waarvoor EllE als enige uit
Nederland is ingevlogen. Het is twee
dagen na het grote Met ball, het
jaarlijkse gala van het Costume
Institute van het Metropolitan
Museum, voor de opening van de
tentoonstelling Schiaparelli & Prada:
Impossible Conversations. Marc ver-

scheen op het bal in een zwarte
kanten jurk van Comme des
garçons, met daaronder een grote
witte boxershort en zijn eigen
pelgrimschoenen. Het haalde alle
kranten en blogs. ‘Het was maar een
kanten jurk,’ lachte hij vanmorgen
tegen ons tijdens de parfumpresentatie. ‘Ik had er echt niet lang over
nagedacht. Zowel Elsa schiaparelli
als Miuccia prada is een vrouw die ik
bewonder, vooral Miuccia is een
grote, grote heldin van mij. Ze staan
alle twee voor onconventioneel
denken; de conventie zou zijn
geweest om een smoking aan te
trekken. Maar ik wilde niet saai zijn,
dus trok ik in de geest van het
onconventionele een kanten jurk
aan. Zo simpel is het.’
Marc is natuurlijk alles behalve
conventioneel; vandaag draagt hij
zijn uniform van de afgelopen paar
jaar, een zwart overhemd, een zwarte
kilt van Comme des garçons, de
pelgrimschoenen en rode
glittersokken.
‘Ik ben heel trouw,’ zegt hij over zijn
uniform als we eindelijk tegenover
hem zitten. ‘Ik verander niet zo veel.’
Met een lachje: ‘In ieder geval niet
qua kilt.’ Zoals iedereen die de
modewereld een beetje volgt weet:
Marc is juist enorm veranderd, een
metamorfose die uitgebreid is
gedocumenteerd – de bleke, onopvallende nerd-met-bril is nu afgetraind,
gebronsd en ziet er een stuk jonger
uit dan zijn 49 jaar. Maar hij is niet
alleen qua uiterlijk veranderd; dit lijkt
een heel andere man dan de Marc
die loïc prigent in 2007 volgde voor
zijn documentaire Marc Jacobs &
Louis Vuitton. Daarin kwam een
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en in mijn werk. Ik vind het nu ook
leuk om me via kleding uit te drukken,
bijvoorbeeld, en ik moedig iedereen
aan om dat te doen. Niet dat ik opeens
rebels geworden ben, maar ik heb
graag lol, en het maakt me oprecht
blij om bijvoorbeeld die kanten jurk
aan te trekken.’

Dol op Dots

onzekere man naar voren, die een
minderwaardigheidscomplex had
omdat hij nooit zo goed zou worden
als de kunstenaars die hij zo bewonderde. De uiterlijke metamorfose lijkt
een innerlijke metamorfose teweeg te
hebben gebracht. Marc lacht en
beaamt dat het lang heeft geduurd
voor hij zelfvertrouwen kreeg:
‘sommigen doen er wat langer over
voor ze tot hun recht beginnen te
komen. Je kunt een bloem niet
dwingen om te groeien, die neemt de
tijd die het nodig heeft. Ik moest eerst
door het nodige heen, denk ik. Ik had
flinke gezondheidsproblemen (hij heeft
een ontstekingsziekte aan zijn dikke
darm, red.) en zocht uiteindelijk de
hulp van een voedingsdeskundige, ik
begon te sporten, veranderde mijn
eetpatroon, en langzaam begon ik me
steeds beter te voelen. Ik ontdekte
hoeveel ik van moderne kunst hou, en
dat opende veel deuren voor me. Ik
ontmoette kunstenaars en andere
inspirerende mensen, en ik denk dat al
die ervaringen, en mijn werk misschien ook, het reizen tussen New
York en parijs, er uiteindelijk voor
gezorgd hebben dat ik over mijn
angsten heen ben gekomen, en dat ik
een bepaalde mate van zelfvertrouwen
heb gekregen. Niet dat ik niet meer
mijn onzekerheden heb, maar ik heb
nu zo veel meer plezier in mijn leven

Zoals gezegd, er is bijna geen ontwerper die per seizoen zo radicaal anders
kan zijn (critici gooien hem dat ook
weleens voor de voeten, dat hij meer
een stilist is dan een ontwerper), maar
het werk van Marc Jacobs kent ook
een paar constanten. Een daarvan is
de polkadot: die sierde zijn allereerste
collectie van kasjmieren truien voor
het sketchbook-label in 1984, gebaseerd op zijn eindexamencollectie voor
parsons, die door zijn oma gebreid
was. Zijn trendsettende collectie
afgelopen winter was bezaaid met
polkadots, en zo ook, de naam
suggereert het al, de verpakkingen van
Dot, waarvan het flesje oogt als een
lieflijk lieveheersbeestje.
Marc Jacobs: ‘Ik ben altijd dol geweest
op ronde vormen. stippen hebben iets
charmants, bruisends, energieks. Een
paar van mijn favoriete kunstenaars
werken er veel mee, zoals Roy
lichtenstein en Yayoi Kusama (met
wie hij net een lijn voor Vuitton heeft
ontworpen, red.). ontwerpen is voor
mij een organisch proces, als je me
vier maanden voor we een collectie
moeten afleveren zou vragen waar we
mee bezig zijn, zou ik zeggen: geen
idee. pas als het langzaam opbouwt en
zich ontwikkelt, begin ik me te
realiseren waar we mee bezig zijn,
waar het door beïnvloed wordt en
waar het om draait. toen we bezig
waren om de collectie van vorige
winter samen te stellen, liep het maar
niet lekker. De stoffen waren mooi,

maar er zat geen energie in, geen
spirit. Een constante in mijn werk is
inderdaad dat idee van verandering
van seizoen tot seizoen, maar in dit
geval voelde ik dat ik wilde terugkijken
naar dingen waar ik van hou. Dat is
sowieso iets wat ik vaker doe, thema’s
opnieuw bezoeken, en dan te kijken
hoe het weer in iets totaal anders kan
morfen. Dus ik ging terug naar die
eerste collectie die bezaaid was met
stippen, our humble beginnings, en dacht:
dit is de manier om de stoffen levendig
te maken. Dus zo is die collectie tot
stand gekomen.
toen we vervolgens met Coty (de

‘parfum is voor mij hetzelfde als
kleding, als een tas, een schoen: een
mogelijkheid om iets te ontwerpen.
Maar ik kan niks met een leeg papier
voor me, dan zijn er te veel mogelijkheden. Ik heb een referentiekader
nodig, een inspiratiebron, een
katalysator, een muze, iets waarop ik
kan reageren. pas met Daisy (zijn
derde geur, red.) realiseerde ik me de
kracht van iets wat meteen het
verhaal vertelt, iets was niet de
zoveelste geur is in een simpele
mooie fles in een cleane verpakking.
We begonnen met de naam, die een
bepaald gevoel bij ons opriep, en
waardoor we een soort meisje voor
ogen kregen, en dat vertaalden we
naar een fles en een verpakking.
toen pas gingen de mensen van
Coty aan de slag om ervoor te
zorgen dat de geur die uit die fles
komt ook echt bij dat gevoel past.
Het succes van Daisy bewees dat we
een formule gevonden hadden, al
haat ik dat woord, die heel goed voor
ons werkt en bij ons past, waardoor
toekomstige projecten makkelijker
werden. Daarna kwam op diezelfde
manier lola tot stand, en nu dus het
jongste zusje, Dot.’
Hij kan alles vertellen over hoe de
fles tot stand is
gekomen: ‘Ik
wilde er per se
vlinders op, ook al
zou het dan
moeilijker worden
om de fles vast te
houden. Maar ik stond erop, het is
als elke ontwerpuitdaging, je moet
weten waarover je een compromis
wilt sluiten en waarover niet.’ Maar
vraag hem de geur te omschrijven...
‘Dat kan ik niet. Ik weet dat er iets
van rode bessen in zit, dat snap ik
nog, maar ik ben geen Neus, ik weet
niks over topnoten, middennoten, en
alles ertussenin, daar heb ik de
mensen van Coty voor. Ik ben deel
van een team. Een groot en belangrijk deel weliswaar, maar toch, het is J

‘Ik weet dat er iets van RoDE bEssEN
in zit, dat snap ik nog, maar ik weet NIKs over
topnoten, middennoten, en allEs ertussenin’
Franse gigant die parfums en cosmetica produceert, red.) aan het vergaderen waren over een nieuwe parfumlijn,
zaten we in de kamer hier tegenover,
omringd door de wintercollectie en de
tassen die bezaaid waren met polkadots en ik dacht: Dot!’

‘IK bEN gEEN NEus’

ook als het op parfums maken
aankomt, gaat Marc Jacobs onconventioneel te werk. Hij begint namelijk
niet, zoals je zou denken, met de geur.
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‘Ik was gEobsEDEERD door de tv-serie
Downton Abbey. En CINDY sHERMaN
in het MoMA, daar was ik ondersteboven van’
Daar valt niemand me lastig, haha.
Ik zie het alleen maar als iets positiefs:
mensen zijn geïnteresseerd in waar ik
op vakantie naartoe ga, waar ik
koﬃe haal en wat voor producten ik
gebruik, niet omdat ik zo bijzonder
ben, maar omdat ik iets bijzonders
máák.’

ooK MaaR EEN MENs

Het is inmiddels bijna zes uur, en
Marc praat al vanaf de parfumpresentatie van twaalf uur vanochtend
bijna non-stop. Hij ziet er moe uit.
‘tja, soms ben ik een beetje uitgeput;
dit werk kan superstressvol zijn.
Maar het is wat ik echt wil, dit is mijn
drive: dingen maken. Mijn leven
bestaat uit het kantoor en de
sportschool; in mijn vrije tijd vind je
me vooral in musea. En ik ga graag
shoppen. Het laatste wat ik gezien
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Meer lezen over Marc Jacobs? Samen met
The American Book Center bieden we een
korting van 20 euro aan op het prachtboek
‘Louis Vuitton Marc Jacobs’. Ga naar
ELLE.nl/acties voor alle info

fotografie catwalk Peter Stigter

een group eﬀort. Het zou een grap zijn
als ik deed alsof ik het allemaal zelf
bedacht en gemaakt heb, dat is
hetzelfde als wanneer ik zou zeggen: ik
maak alle patronen voor de jurken, dat
is ook niet waar. Ik ben geen patronenmaker. Ik weet wel hoe het moet, maar
als je het allemaal aan mij overliet zou
er uiteindelijk één jurk de catwalk op
komen. Ik kan niet alles alleen doen; ik
heb een groot team hier in New York,
en een groot team bij Vuitton; Robert
en ik hebben ons omringd met
gelijkgestemde zielen, en dat is deel
van het talent van een bedrijf: jezelf
omringen met creatieven die je
kunnen helpen. Dat je steeds meer te
doen hebt, wil niet zeggen dat er meer
uren in een dag zitten, of meer dagen
in een week. Het is geen kwestie van
delegeren, het is je realiseren dat alles
teamwork is. Dus als jij groeit, groeit
het team ook.’
Zijn zakenpartner Robert Duffy is het
brein achter dit alles (‘ik heb zo veel
geluk gehad dat ik hem ben tegengekomen toen ik nog op school zat’),
waardoor Jacobs het zich kan veroorloven om zijn gevoel te volgen, zonder
te denken aan marketing en doelgroepen. ‘Ik doe wat ik altijd gedaan heb,
dingen maken, en er zit verder niks
berekenends of bedachts achter. Ik ben

voortdurend verbaasd dat het zo
goed gaat, want we volgen gewoon
ons instinct. En het is natuurlijk
gewoon ook keihard werken. Ik ben
ambitieus, ik ben een Ram en enorm
koppig. Ik hou van mode, ik ontleen
er enorm veel plezier en voldoening
aan, en ik zou eerlijk gezegd ook niet
weten wat ik anders had willen doen.’
Met succes komt roem, en daarmee
ook de roddelpers die hem volgt bij
elke stap die hij zet. ‘Vind ik niet erg.
als ik privacy wil blijf ik wel thuis.

heb waar ik echt van ondersteboven
was, was het retrospectief van Cindy
sherman in het MoMa (een kunstenaar die ook geﬁgureerd heeft in zijn
campagnes, red.). Verder doe ik niet
zo veel, ik ben blij als ik de tijd heb om
even lekker thuis te hangen, op de
bank of in bed. Dan trek ik mijn
joggingpak aan, denk ik verder over
niks meer na en kijk ik lekker een ﬁlm
of zo. afgelopen seizoen was ik
geobsedeerd door de tv-serie American
Horror Story. En Downton Abbey! o, op
het Met ball eergisteren, ik was er met
mijn beste vriend, mijn ex (lorenzo
Martone, red.), en we hoorden dat
lady Mary er was. Dus we renden de
hele avond rond: waar is lady Mary,
waar is lady Mary? uiteindelijk
vonden we haar, en we konden alleen
maar zeggen: we zijn zulke fans! Het
was geweldig, wat een opwinding!’
Valt er nog iets te wensen over, als het
zo goed met je gaat? ‘Ik zou willen dat
ik meer tijd had om
te ontwerpen. In het
begin van mijn
carrière besteedde ik
al mijn tijd aan één
collectie, nu is het zo
versnipperd, er is
Marc Jacobs, er is Vuitton, er zijn
tassen, schoenen, parfumlijnen, er is
de pers. Je wordt zo veel kanten op
getrokken en hebt zo veel verantwoordelijkheden. De tijd vlak voor een
show, die koester ik, als ik even met
niets anders bezig ben dan de show en
de kleding. Maar ik klaag niet! Vlak
voor een modeshow begint, denk ik
altijd even aan alle mensen die van
over de hele wereld hiernaartoe
gekomen zijn, ik kijk naar de modellen
die de kleren aanhebben waar we zo
hard aan gewerkt hebben en dan denk
ik: ik kan niet geloven dat het zo ver
gekomen is.’ K

