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Nicholas Kirkwood

DE ARCHITECT
Je kan de schoenen van Nicholas Kirkwood ken-
nen van de celeb-foto’s van Beyoncé, Kate Hud-
son of Kirsten Dunst. Kirkwood is een echte 
schoenarchitect die voortdurend op zoek gaat 
naar de grenzen van hoogte, vorm en materiaal. 
Zijn schoenen zijn pure kunstwerkjes die vrou-
wen wel weten te verleiden, als ze tenminste met 
stiletto’s overweg kunnen. 
Kirkwood studeerde mode aan Central Saint 
Martins in Londen. “Ik wist al van in het col-
lege dat ik ontwerper zou worden”, zegt hij. Hij 

werkte als jobstudent in de winkel van  hoedenmaker Philip 
Treacy in Londen en kreeg daar de zin in schoenen. “Iedereen 
leek er platte, saaie schoenen met foute strikjes te dragen”. 
Hij voegde er een schoenspecialisatie bij Cordwainers aan toe 
maar trok ook naar het Italiaanse schoenlabel Pollini. Kwestie 
van wat ervaring op te doen.
In 2004 lanceert hij zijn eigen collectie: vakmanschap staat 
centraal, net als een oefening in vorm. Voor de rest zijn er 
geen grenzen. Na een moeizame start, weet Kirkwood toch 
te overtuigen. Zijn schoenen liggen vandaag in de betere boe-
tieks zoals Dover Street Market in Londen en bij ons, Coc-
codrillo in Antwerpen. Kirkwood viel ook al in de prijzen 
(Emerging Talent Accessories van de British Fashion Award) 
en werd opgemerkt door modeontwerpers die intussen met 
hem samenwerken. Onder meer Peter Pilotto, Rodarte, Zac 
Posen en Chloé vragen hem geregeld om ontwerpen.  
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Burak Uyan

DE PERFECTIONIST
Burak Uyan laat het woord intuïtie vallen, wan-
neer het over zijn schoenontwerpen gaat. Maar hij 
geeft tegelijk toe dat het wel zestig uur kost om één 
ontwerp te realiseren. Schoenen ontwerpen is hard 
werk, maar dat deert de Duits-Turkse designer niet. 
Burak Uyan legt de lat hoog. En dat al jaren. 
Uyan studeerde mode aan de academie van Wenen 
(waar ook Helmut Lang school liep) en verhuisde 
in 2001, na zijn modestudie, naar Parijs. Hij ging 
er aan de slag bij Gaspard Yurkievich en Givenchy 
om het uiteindelijk tot hoofd van het designteam 

bij Gianbattista Valli te schoppen – een job die hij vijf jaar lang 
uitoefende. “Ik had zin om het voor mezelf te doen”, zegt Uyan. 
“dus besliste ik een eigen lijn te starten, met mijn moeilijke naam 
als uithangsbord.(lacht)”
Burak Uyan stelt zijn collectie voor in Milaan en Parijs, waar hij 
ook woont, in de Marais-buurt. “Maar ik ben geregeld in Italië 
voor de productie van mijn schoenen, tassen en riemen. Er is veel 
vraag naar accessoires, omdat mensen er hun persoonlijke touch 
mee kunnen aanbrengen. “ Hij gelooft evenwel niet langer in de 
IT-bag, die ene tas waarmee het hele seizoen staat of valt. “Van-
daag heb je zin in dit, morgen in iets anders. Net zoals bij hoge of 
lage hakken. Ach, vrouwen weten wel beter.”   
Uyans ster is rijzende, zoals dat wel vaker gebeurt in het modewe-
reldje. Bij ons is zijn collectie sinds kort te koop bij Coccodrillo 
for Verso, in Antwerpen.
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