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Hon har varit psykedelisk ikon sedan 1970-talet, grundat 
Fashion and Textile Museum i London och adlats för sina 

meriter som modeskapare. Emilia Engblad Béranger möter 
en legend, Dame Zandra Rhodes. 

Text: EMILIA ENGBLAD BÉRANGER

ROSA DAMEN
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När vi talar om färgstarka kvinnor menar vi det ofta bokstavligt: Det 
handlar om kvinnor som klär sig i starka färger. Och de klär även sina 
hem som en förlängning av sig själva. Det finns något direkt över den 
här typen av människa. Själv har jag sneglat avundsjukt på den där 

direktheten, det vore härligt att få slippa mitt eget ansträngda förhållningssätt till 
att klä mig i färg. Mestadels har jag haft långa, svarta eller mörkblå normalitetsperioder 
med korta färginfall. 

Hur skulle det kännas att i stället åldras som Zandra Rhodes, brittisk modeskapare 
och grundare av Fashion and Textile Museum i London? Det frågade sig kanske hennes 
väninna, den legendariska modejournalisten Anna Piaggi innan hon snodde Zandra 
Rhodes stil – för att efterföljande decennier gå in i lekfulla sätt att byta identitet 
– varje dag! 

Precis som Zandra Rhodes formade Piaggi sig själv genom växlande identiteter, 

storslagen stil och en hejdlös och skamlös per-
sona, klädd i färg, magi och ironi. Piaggi var 
en av 1900-talets mest inflytelserika mode-
personligheter. Rhodes influerar fortfarande. 
Båda har beskrivits som levande skulpturer. 

Zandra Rhodes omges av en särskild lyster 
när hon rör sig mellan borden i restaurangen 
på Bank Hotel. Hon är på plats i Stockholm 
för att ställa ut en replik på sitt eget hem på 
Formex-mässan. Hon beskriver det som en 
överväldigande upplevelse. Alla besökare ska 
röra sig igenom hennes hem, och hon säger att 
det är ett av de kanske mest spännande projekt 

Zandra Rhodes i sitt hem i London, fotograferad av Gustav Kaiser.
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hon någonsin gjort. 
Förkärleken till att skapa konst genom sig själv och sitt hem 

delar Zandra Rhodes med en rad framstående kvinnor i historien. 
– En person jag tänker på är Frida Kahlo. Delvis för att allt var 

färg i hennes hem. Vanessa Bell är ett annat underbart exempel. 
Jag älskar färg! När jag kommer hem och regnet öser ner, så blir 
jag lugn av det.
Din lägenhet är väldigt avskalad. Även om det finns en hel del 
färger så är allt väldigt stramt. Om vi jämför med Charleston och 
Vanessa Bells hem till exempel, eller bara det typiska bohemiska, 
så har du inte en stökig typ av excentricitet.

– Nej, det är mest tydliga och rena färger. Det är stora fönster 
och mycket utrymme. 
Hur reagerade din omgivning på din stil och attityd när du var 
ung konstnär?

– Vissa människor var chockade. Jag har alltid tänkt att jag är 
ganska hårdhudad. En av flickorna som arbetade för mig sa, ”hur 
står du ut med att människor alltid stirrar på dig?”. Och jag sa att 
jag faktiskt inte märker det. Jag tenderar att sikta på dörröppningen 
jag är på väg mot. Det är ett sätt att vara på som ger mycket styrka. 
Det finns ingenting som kan stå i vägen och göra en nervös. Men jag 
gör inte saker för att synas, utan för att försöka förstå vad jag vill. 
Var fick du ditt självförtroende från?

– Min mor. Hon var en fantastisk människa som uppmuntrade 
mig att vara allt jag ville vara. För mig fanns inget annat än jämlikhet. 
Även om det förmodligen inte var alls lika jämlikt då när jag 
tänker på det nu. Men jag såg det inte!
I Sverige har vi ett ord som beskriver en äldre, konstnärligt aktiv 
kvinna i färgglada kläder: ”kulturtant”. Finns något ord för det 
i Storbritannien? 

– Det verkar som att ni svenskar har fler ord att beskriva detta 
än vi. Är människor oroliga inför att närma sig dem?
Kanske! De är starka kvinnor.

– Så exotiskt! Det låter väldigt trevligt.
Vad betyder Anna Piaggi för dig?

– Hon var en vän. När jag först träffade henne var hennes 
utseende lustigt nog förvånande starkt influerat av Zandra Rhodes! 
Hon kopierade dig?

– Tidigt. Innan hon helt utvecklats till hur hon blev. Vi träffades 
på en privat middag med Karl Lagerfeld i Paris. Vi tillbringade en 
del tid tillsammans alla tre, med fantastiska, långa luncher. Men 
jag är ingen klubbperson. Eftersom det är mörkt på klubbar somnar 
jag alltid. Det går ju heller inte att prata! Brooklyn Museum 
skickade bilder på mig nyligen, det var från öppningen av Studio 
54. Jag sov i ett hörn. Jag gillar att göra saker när jag är helt vaken. 
Det låter inte som du har tagit några droger?

– Nej! Sådant förstör din hjärna. Men när du har grönt eller rosa 
hår med fjädrar i så blir människor förvånade av att du är jordnära.
Vad tänker du kring solidaritet?

– Vad lustigt, som kvinnlig designer får jag aldrig frågor om 
solidaritet. Jag antar att jag nog aldrig har trott att man kommer 
någonstans genom att uttrycka sin ståndpunkt. Du kommer 
någonstans bara genom att göra saker. När du är dig själv utan att 
forcera det på någon annan behöver du inte kämpa för din soli-
daritet. De flesta av mina gamla manliga vänner är homosexuella 
men jag har aldrig känt att jag skulle behöva stå upp för någon sak. 
Anna Piaggi sa en gång att ”När jag klär mig, följer jag inte en 
logik, snarare instinkt och smak. Att klä sig är som att bygga och 
kombinera ord.” 

– Det är ganska härligt. Det pekar på att hon kunde hitta tid 
till att omarbeta sig själv varje dag. För min del är det svårt att 
frigöra tid för en sådan daglig ombyggnation. 
Hur tänker du kring att växla identiteter? Jag tänker att det finns 
en parallell här mellan dig och Anna Piaggi.

– Det är en stor komplimang. Jag kände Anna väl. Man kan 
hitta paralleller mellan alla starka kvinnor. Anna kunde helt 
begrava sig själv i bilder. Hon skapade ständigt nya bilder av sig 
själv. Hennes figur var oansenlig, som min. Men hon kunde verkligen 
bära upp det människor skapade, vare sig det var av mig eller John 
Galliano. Hon kunde konsten att dra siluetten till sin extrem och 
bära plaggen med elegans! Hon hade också tid att göra det. Jag 
känner inte att jag har den sortens tid.
Vad betyder ålder för dig?

– Jag tänker inte på ålder, eftersom jag inte är sjuk och kan 
hålla i gång. När jag inte somnar förstås. Jag är inte asexuell men 
jag har ingen särskild önskan. Jag har min pojkvän som är sjuk. 
Han är nitton år äldre än jag och bor i Kalifornien. Just nu vill jag 
försäkra mig om att min kommande bok är gjord efter bästa 
förmåga, att den kommer att kunna representera mitt livsverk. 
Det tar upp det mesta av min tanketid. 
Har du några råd till blivande kulturtanter, som vill skapa en 
egen väg i livet? 

– Arbeta så hårt du kan. Det är mycket bättre att vara hårdhudad 
och inte låtsas om att du ser när människor vill kränka dig. Ta den 
tysta, lugna vägen.   

Zandra Rhodes gör avtryck. Foto: Gustav Kaiser.
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