Bienvenue à

Rotterdam

De stad bruist en is gehuld in Bretonse
strepen met vetersluitingen. De topontwerper
met bijnaam ‘’enfant terrible’’ van de mode
krijgt een warm onthaal en wij waren erbij.

Hedwich met Jean Paul Gaultier

Hedwich vertelt: Toen ik de mededeling ontving dat Maison Gaultier had

Zaterdag 9 Februari: Ook vandaag moet iedereen er prachtig uit zien. Eerst

besloten om de haren en make-up te laten verzorgen bij ons in Grand

de opening van de pop up shop in de Bijenkorf en enkele uren daarna ...de

Salon viel ik even stil. Ik voelde diepgewortelde trots. Het team rea-

officiële opening van ‘’ The World of Jean Paul Gaultier’’ in de Kunsthal.

geerde euforisch op het bericht. We zorgden voor een goed overleg met

Ruim 900 gasten en pers stonden geduldig buiten te wachten. Wat een

Manhattan Hotel, zodat chauffeurs gebruik konden maken van onze prive

sfeer! Tijdens de speech van Emily Ansenk , directeur van de Kunsthal,

parkeerplaatsen.

werden Willem en ik compleet verrast door het mooie dankwoord richting
het hele team van de Grand Salon voor de prachtige kapsels en mooie

Met Mariette Maaskant, hoofd PR en communicatie van de Kunsthal

maquillage. Ja.....toen werd ik toch wel even emotioneel.

namen we het draaiboek door en pasten de gehele agenda van de Grand
Salon aan. Woensdag 6 Februari: Een prachtig gedecoreerde trein in JP

Een spectaculaire overzicht tentoonstelling waar je in thema’s wordt

Gaultier stijl arriveerde op het perron en een golf van opwinding was te

meegenomen en 35 jaar Gaultier ontdekt. Als afsluiter werd door Ted Lan-

meteen te voelen. Vrolijk zwaaiend naar de menigte zette monsieur Gaul-

genbach een sensationeel feest georganiseerd in ‘Perron’ met extravagante

tier voet op Rotterdamse bodem. De foto op de voorpagina van het AD

vogue dansers om het Gaultier avontuur tot in de ochtend te vieren.

Rotterdams Dagblad versterkte onze Gaultier flow . De krant meldde dat
ons team 5 dagen lang paraat zou staan voor JPGaultier en zijn ‘gevolg’.
De telefoon stond rood gloeiend . Veel interesse van de pers, maar in dit
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geval kon er niet gefotografeerd worden tijdens de aanwezigheid van onze
gasten.
Vrijdag 8 Februari: Onze visagisten prepareerden de make-up bar van
La Biosthetique en alle CHI irons liggen klaar. Het officiële persmoment
met nationale- en internationale pers (190 stuks) en het gala diner staan
vandaag op de agenda. Goede voorbereiding is met zo’n entourage geen
overbodige luxe, want ook de top van de Kunsthal, Montreal Museum of
Art en ook wethouder Alexandra van Huffelen bezoeken de Grand Salon
voor mooie maquillage en een gala kapsel.
In de stijlvolle burgerzaal van het stadhuis werd een select gezelschap
uitgenodigd voor het officiële banket, met korte inspirerende speeches
en een onvergetelijk optreden van operazangeres Lotte Bovi. We spraken
Thierry Loroit , de conservator die de tentoonstelling samenstelde en
werden omgeven door inspirerende mensen als Marlies Dekkers en hoofdredacteur van VOGUE Nederland Karin Swerink. Uiteraard spraken we ook
met de vrolijke energieke Jean Paul Gaultier zelf!

Willem met Jean Paul Gaultier

