
Weet Sies Marjan haar succesdebuut op de New York Fashion
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Sander Lak toont in september zijn nieuwste collectie
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Lak heeft de gedroomde loopbaan. Hij studeerde in 2006 af aan ArtEZ, liep stage bij Marc

Jacobs, volgde een Master aan Central Saint Martins in Londen onder het gezag van de

wijlen en geliefde Louise Wilson, werd vrijwel direct aangenomen bij 3.1 Philip Lim om daar

de mannencollecties te ontwerpen, maakte in 2009 de sprong naar Balmain en een jaar

later trad hij aan als hoofdontwerper bij Dries van Noten. Nu, zes jaar later, is hij creative

director van zijn eigen label en hij kreeg het zelfs voor elkaar om Anna Wintour – de

beruchte hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue – naar zijn show te trekken. En dat

niet alleen, want het bekende warenhuis Barney’s New York heeft as we speak Sies Marjan

in de rekken hangen, evenals de online designerretailer Matches.com. Ook niemand minder

dan wereldster Beyoncé heeft al kleding van het jonge label gedragen. Een beter debuut kan

een ontwerper zich niet wensen.

Nederlandse nuchterheid
Sander Lak werd geboren in Brunei en groeide op in Maleisië, Schotland, Afrika en Vught.

Dat hij het ontwerpvak in rolde, komt simpelweg omdat hij niet werd aangenomen aan de

Amsterdamse \lmacademie. Een feitje wat hij niet onder stoelen of banken schuift tijdens

een interview met W Magazine. De opmerking wordt hem toegeschreven als ‘droge

Hollandse humor’, maar het is juist deze Hollandse nuchterheid en het dicht bij zijn roots
blijven wat hem en zijn werk zo populair maakt. Het label vernoemde hij liefdevol naar zijn

ouders: "Het stelt me in staat om iets persoonlijks te weerspiegelen zonder dat het zo

direct gekoppeld is aan mij als persoon." Hij vervolgt: "Het gebruik van de namen van mijn

ouders geeft me een zekere anonimiteit die ik heel prettig vind. Ik ben niet geïnteresseerd

in roem of iets dat me zou abeiden van het werk. Ik werk heel graag met de mensen die ik

om mij heen heb verzameld. Het gaat alleen daarover; het werk dat we gezamenlijk doen."
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Nationale ‘kleur’
Zijn show gaf hij zowel letterlijk als \guurlijk nationale ‘kleur’. Oranje was een kleur die

veelvuldig voorkwam in zijn collectie, maar die hij gebruikte om het ‘los te koppelen van de

nationale connotatie’ zoals hij dit toelichtte aan Vogue Runway: “De kleur oranje verkoopt in

Nederland niet zo goed omdat het slechts één dag per jaar echt wordt gebruikt; met

Koningsdag. Terwijl ik deze kleur altijd prachtig heb gevonden. Ik woon al meer dan twaalf

jaar niet meer in Nederland, dus het kostte me zo’n tien à elf jaar om over de

nationalistische verwijzing van oranje heen te komen. Voor het eerst kon ik naar oranje

kijken zonder de associatie met Nederland. Het was echt heel bevrijdend, want ik hou

enorm van de kleur.” De verwijzing naar zijn afkomst werd daarentegen nog steeds

onderstreept door de aanwezigheid van de Nederlandse modellen Maartje Verhoef, Vera

van Erp, Jamilla Hoogenboom, Marjan Jonkman en Tessa Bennenbroek.

Hooggespannen verwachtingen
Met zo’n knaller van een debuut zijn de verwachtingen voor zijn volgende collectie tijdens

de aankomende New York Fashion Week in september hooggespannen. Wordt Sies Marjan

wederom het gesprek van de dag? Zal Lak zich weer weten te onderscheiden met een

gedurfd palet aan kleuren en prints? De ontwerper zelf maakt zich er allerminst druk over:

"Ik wil een cultuur waar we een luxeproduct maken, maar ik wil niet een cultuur waarin

extreme overuren worden gedraaid", zei hij tegen WWD. "Ik heb het gevoel dat er een

verschuiving gaande is en het is iets wat ik aan mijn vorige werkgevers te danken heb. Ze

leerden mij dat je niet hoeft te presteren onder extreme druk om een geweldig product te

creëren."

De volgende editie van de New York Fashion Week waar de collecties voor lente-zomer
2017 worden getoond, vindt plaats van 8 tot en met 15 september.

Sies Marjan, het geesteskind van de Nederlandse ontwerper Sander Lak,
debuteerde afgelopen februari tijdens de New York Fashion Week. Het was
daarmee gelijk het meest besproken en bejubelde label. Ook in september
showt Sander Lak weer in The Big Apple.  
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