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Cocktailjurkjes naar Italië!!!
Ambachtslieden hebben het druk tegenwoordig! Mensen die met hun handen werken
en hun vak verstaan. Een goede loodgieter of timmerman verveelt zich niet en heeft
doorgaans geen tijd voor de reparaties thuis. Dit geldt ook voor de kleermaker; een
goede komt tijd te kort om zichzelf in het nieuw te steken. Of het is een kwestie van
prioriteiten stellen.
Zo ook Chris Ezerman, kleermaker/couturier te Rotterdam. Een maand geleden
stond hij voor de keuze: óf zelf een nieuw kostuum voor zichzelf óf een paar mooie
creaties maken om zijn werk internationaal te kunnen presenteren tijdens het
European Master Tailor Congres (EMTC) in Bolzano (Noord Italië/Sud Tirol).
Chris verstaat zijn vak al jaren; na een eerste broek voor zichzelf op zijn 17e jaar, is
zijn kennis en ervaring door de jaren heen alleen maar uitgebreid. Zijn sporen heeft
hij vooral verdiend in de uniformbranche waar nog vaak op maat gewerkt wordt en
ook op technisch vlak in de ontwikkeling van damesconfectie. Zijn hart ligt echter bij
luxueuze maatkleding en de couture waarin heel bewust mooie materialen en diverse
verwerkingstechnieken worden toegepast. Sinds 3 jaar is hij daar onder eigen naam
zeer intensief mee bezig. Voor eigen klanten een outfit maken afgestemd op de
gelegenheid en wensen van de drager, in opdracht voor de bekende Haagse
Couturier Frans Hoogendoorn of voor diverse ontwerpers van theaterkostuums. Het
mooiste moment is als de klant straalt voor de spiegel in een passende outfit in zijn
ontvangstruimte gelegen aan het Zwaanshals. Immers, de tendens is wel dat steeds
meer mensen zich willen onderscheiden door hun kleding en niet meer die
eenheidsworst willen en kiezen voor passende kwaliteit.
Nederland wordt tijdens het EMTC vertegenwoordigd door een delegatie onder de
paraplu van de Branchevereniging voor Kleermakers en Modevakscholen, die ook de
selectie voor de International Couture Show organiseert. Als BVK-erkend kleermaker
en winnaar van de Gouden Naald in 2008 en 2009 kent Chris de criteria waaraan
een creatie voor een dergelijke presentatie moet voldoen. Het besluit om toch mee te
doen aan de selectie hiervoor was op basis van de beschikbare stof en het idee snel
genomen. Vier weken intensief werken aan een tweetal cocktailjurken was het
gevolg. Naast de lopende opdrachten die ook al gepland stonden in zijn drukke
praktijk. Vrijdagavond 16 april werd om middernacht de strijkbout uitgezet en de
naald neergelegd.

Zaterdag 17 april was de
grote dag. In een wervelende
show kwam de een na de
andere creatie op de catwalk
in de grote zaal van het Aristo
Zalencomplex in Utrecht. Aan
het eind van de dag kwam het
verlossende woord: Beide
outfits (zie de foto’s) zijn zo in
de smaak gevallen dat er
unaniem door de jury is
besloten deze te selecteren
zodat deze in Bolzano goede
sier zullen maken.
Meer informatie over Chris,
de Branchevereniging en het
European
Master
Tailor
Congres:
www.chrisezerman.nl
info@chrisezerman.nl
www.bondvankleermakers.nl
http://www.fashion.lvh.it/page
_3523AC73-1772-439BA914-C46598FEC319.htm

Zwart
met
Blauw-Paars
geruite
Taft
voor
een
cocktailjurkje met korsetlijfje
die geheel schuin van draad
is verwerkt

Zijden Satijn Duchesse in Jacquard
geweven met reusachtig bloemmotief
voor een strapless gedrapeerd
cocktailjurkje en bijpassende bolero
met opbollende schouderpartij.

