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Roxanne Lowit

     nattens    d
Roxanne Lowit tog sig in i 
modevärldens allra heligaste 
rum genom bakdörren, det 
var 1980-tal och hon fick hjälp 
in av en modell. Ut gick hon 
däremot genom stora entrén 
med kamerorna smattrade 
omkring sig när de andra            
– manliga – fotograferna ville 
plåta modeskaparna och 
supermodellerna som blivit 
hennes vänner.
TEXT: MARIANNE WESTERLUND     FOTO: ROXANNE LOWIT

FOTOs medarbetare 
Marianne Westerlund 
träfade Roxanne, till 
höger, i hennes hem  
i New York.

Roxanne blev vän med fera 
av 80-talets supermodeller 
och fck helt unika bilder av 
dem. Här Naomi Campbell, 

Christy Turlington och  
Linda Evangelista på Ritz            

i Paris 1990.
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i sitter hemma hos Roxanne Lowit på östra 
Manhattan. Genom höga panoramafönster 

från 21:a våningen har vi en magnifk utsikt 
över Midtown. Till höger, intill East River, lig

ger den ljusa FN-skrapan, framför oss reser sig Chrysler 
Building med sina 77 våningar högt över stadssiluetten. 
Inredningen är sober och går i vitt. På en vägg hänger 
svartvita foton av Roxannes favoritmodell Kate Moss. 
På ett ser hon ut som en ung Judy Garland, på ett annat 
tittar hon bakom en svart slöja in i kameran med ero
tiskt laddad blick. 
Vad är det som gör Kate Moss så speciell?
– Allt! Jag har jobbat med henne sedan hon startade sin 
karriär, och det går inte att ta en dålig bild på henne, 
förklarar Roxanne medan hon häller upp grönt te till 
oss.

Roxannes fotograf är en blandning av mode-, doku
mentär- och konstfoto. Hennes bilder har ställts ut värl
den över, senast på Moskvas museum för modern konst. 
Karl Lagerfeld kallar henne ”modets historiker”. Genom 
fyra årtionden har hon skapat ett gigantiskt bildarkiv 
som visar det som händer bakom kulisserna i världens 
modestäder. Hennes böcker Backstage Dior och Moments 
ger en unik bild av modellerna minuterna innan de 
äntrar catwalken, och modeskaparna som lägger en 
sista hand vid sina kreationer. 

Roxannes senaste bok om de sista 25 åren av Yves 
Saint Laurents sagolika karriär kom ut i nyligen. Den 
såldes slut på två timmar. Metropolitan Museum of Art 
visade en utställning om honom 1983, den första som 
någonsin gjorts om en levande modedesigner. Den 
legendariska chefredaktören på amerikanska Vouge, 

Diana Vreeland, var utställningskurator och Roxanne 
Saint Laurents ofciella fotograf. 

– Det var en ära att bli utvald av honom. Vi tillbring
ade över en vecka tillsammans. Jag var i sjunde himlen, 
svävade fram över marken, minns hon. 

Och medan mörkret sänker sig över Manhattan och 
staden tänder sina miljontals glittrande ljus, berättar 
Roxanne om hur allt började. Med låg, ibland knappt 
hörbar röst, skildrar hon livet som kvinna och fotograf 
på 80-talet, sin syn på fotograf och varför hon helst tar 
svartvita bilder. Och inte minst gläntar hon på dörren 
till en värld där allt är toujour glamour. 

 R
oxanne tog examen på Fashion Institute of 
Technology i New York. Under arbetet som 
textildesigner upptäckte hon kameran.

– Jag målade mycket, använde olika män
niskor som inspiration, men de hade sällan tid att pose
ra för mig. Då föddes tanken att ta bilder av dem i stäl
let, som jag senare kunde måla av. 

Hon blev biten av fotograferandet och bytte ut sina 
målarpenslar mot en Kodak 100 Instamatic. För att få 
inspiration började hon hänga runt modevisningarna. 
SoHo Weekly News såg hennes bilder och kom med    
ett förslag. Om hon skafade sig en riktig kamera, en   
35 mm, och åkte till de stora visningarna i Paris så skul
le de kanske kunna använda materialet. Sagt och gjort. 
Roxanne köpte en Canon och en biljett till Paris. På 
 färden över Atlanten lärde hon sig av bruksanvisningen 
hur man laddade flm i kameran. 

Den första visningen hon kom till var Yves Saint Lau
rents. Men, hon hade ingen ackreditering och avvisa

V
Roxanne och Yves Saint 
 Laurent möttes tidigt i 
 Roxannes karriär, och blev 
väldigt goda vänner. Hon var 
en av få som fck kalla den 
store modeskaparen vid  
förnamn. Den här bilden är 
tagen på Saint Laurents 
 kontor i Paris 1984.
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’’Energin och glädjen fanns  
backstage. Jag älskade att vara 
där. Jag var tyst och pratade bara 
om det behövdes för en bild.

des vid ingången. Fotograferna var alla män. De bar 
tufa jackor och var överhängda med kameror och 
kameraväskor. Roxanne var liten och späd och mode
riktigt klädd och hade en enda kamera i handen. 

– Ni ser inte ut som en fotograf, madame, sa de. För
står du? Jag såg inte ut som en fotograf, upprepar hon 
och skakar på huvudet. 

– Så jag tog mig in bakvägen. Jag kände en modell 
som sa till vakterna att jag var hennes frisör. 

Efter modevisningen hamnade Roxanne på efter
festen, och efter den åkte alla upp till toppen av Eifel
tornet. Där stod hon mitt emellan Andy Warhol och 
Yves Saint Laurent med världens modestad nummer ett 
skimrande vid sina fötter. Det blir inte bättre än så här, 
tänkte hon, och beslutade i det ögonblicket att det var 
fotograf hon skulle bli. 

– Mina bilder från denna första resa till Paris ham
nade på omslaget, två dubbelsidor, blev en afsch och 
fördubblade försäljningssifrorna för det aktuella num
ret av SoHo News.

Snart fanns Roxanne med sitt skarpa öga på varenda 
visning av kaliber. Men också på galor, jet set-partyn 
och premiärer. Dock aldrig på röda mattan utan i bak
grunden där ingen annan fotograf höll till. Det var där 
allt spännande hände. I dag är Roxanne själv lika känd 
som dem hon avbildar.

För många fotografer är något av det svåraste att få 
människor att slappna av framför kameran. Det kan 
knappast ha varit Roxannes problem. 
Vad var den största utmaningen?

– Två saker: att ta mig in där jag ville och att vara kvin
na, svarar hon utan att tveka. Jag var alltid den enda 
kvinnliga fotografen, och det var aldrig en fördel. 

Hon berättar om ett uppdrag för Vouge, eller var det 
Vanity Fair, där hon skulle ta bilder inifrån en Oscars
gala. Hon hade tillgång till alla områden utom till ett, 
green room. Och där ville hon in. Bevakningen av flm
världens stjärnor, uppklädda till tänderna, överhängda 
som julgranar med juveler, var stenhård. 

– Så jag bestämde mig för att lägga mig i kölvattnet 
av en kypare, vi hade båda svarta kläder. Jag visste inte 
vart han gick, men vi hamnade i köket. Där, bakom en 
dörr, stod Ron Galella, kungen av paparazzis. Är han 
här så har jag kommit rätt, tänkte jag. Jag kom till 
green room och allt gick perfekt.

 R
oxannes yttre står i bjärt kontrast till hennes 
person. Den alabastervita hyn och det mörk
röda läppstiftet passar perfekt till hennes 
svarta, strikt pageklippta hår. Naglarna är 

målade i silver, förhöjer diamantringens platina. Hon 
är helt svartklädd, det är hon alltid. Till sättet är hon 
lågmäld och mjuk, ytterst vänlig, ibland nästan skygg. 
Känner du dig bekväm bland alla extroverta män-

niskor?

– Absolut. Med min svarta klädsel är jag osynlig i 
mängden. Jag älskar att titta på människor. Och jag äls
kar att fotografera. Ju större tillställning desto bättre. 

Parallellt med den yttre verkligheten lever hon i sin 
fantasivärld. Uppklädda, färgsprakande människor är 
det bästa hon vet. Som på Life Ball, Europas största 
välgörenhetsgala i Wien, som årligen ges till förmån för 
personer med HIV och aids. Alla, precis alla, är där, får 
jag veta. Hon tar fram sin iPad och visar mig ett foto på 
Bill Clinton.

– Här står han backstage på Life Ball redo att gå upp 
på scenen. Jag fck bara ta två bilder, men de blev fan
tastiska, visar hans kärna.
Som är?

– Makt. När han pratar med dig, känns det som om du 
vore den enda personen i hela världen. Hela hans upp
märksamhet riktas bara mot dig. Du känner dig så 

betydelsefull. Alla som pratat med honom upplever 
samma sak. 

– Jag fascineras av starka, mäktiga personer. De rör 
sig och uppför sig på ett visst sätt, utan att göra väsen 
av sig. 

 S
upermodellernas era började på tidigt 80-tal. 
De var sagolika, ouppnåeliga och lärde sig 
att alltid vara très chic. Roxanne kände dem 
alla. Vi tittar på hennes berömda bild där 

hon fck Linda Evangelista, Christy Turlington och Nao
mi Campbell att sätta sig i badkaret i Gianni Versaces 
svit på Ritz i Paris. 

Att bokas av de stora modeskaparna var livsviktigt för 

Modellen Karie Kloss back-
stage på Carolina Herreras 

show, september 2011.
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Roxannes favorit-
modell Kate Moss 
på John Gallianos 
show i Paris 1994.
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Salvador Dali kysser en kvinnas hand på restaurang Laurent  
i New York nyårsafton 1979. Bredvid konstnären sitter Janet Daly.

Pamela Anderson och fotografen  
David LaChapelle i Los Angeles 2001.▼
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Vad vill du visa med dina bilder?
– Ögonblick, svarar Roxanne och tystnar en stund. 
Udda, vackra, spännande, speciella ögonblick. Männis
kor är intressanta och jag är en voyeur. Genom kame
ran kan jag titta på folk hela tiden. 
Så tekniken kommer i andra hand?
– Absolut. För mig handlar det inte om ljussättningar 
och kamerainställningar utan om vad bilden förmedlar. 
Vad jobbar du med för kameror?
– På fester och backstage använder jag en Canon 5 
Mark III med blixt. För reklamfoto använder jag olika 
kameror.
När tar du svartvita bilder och när färg?
– Jag fotograferar helst i svartvitt. Det är starkt och 
klassiskt. Färg använder jag bara om det fnns en anled
ning. 
– När jag fortfarande fotograferade analogt hade jag 
alltid två kameror, en med svartvit flm och en med 
färg. Andy Warhol sa en gång till mig att det var jag 
som lärde honom att alltid ta med sig två kameror.

llt sedan det där första mötet på toppen av 
 Eifeltornet har Roxanne älskat Yves, som 

hon säger. Hon är en av få som fck kalla 
honom vid förnamn. 

– Han var ett geni som gav kvinnor makt genom sina 
kläder. Han skapade Le Smoking och genomskinliga 
blusar. Han gav oss långbyxor, kan du tänka dig ett liv 
utan långbyxor? frågar hon retoriskt.

– Han var mycket stark och mycket skör på samma 
gång.

När jag frågar hur hans skörhet yttrade sig, tvekar 
hon en stund. 

– Han var nästan blyg. Han hade en aura man inte 
tog sig igenom, även om alla försökte. När han arbeta
de var han tyst och efektiv. Ingen vågade störa honom 
utom Loulou de la Falaise, hans ständiga musa som 
gjorde alla smycken till visningarna. 

Bilderna i nya boken visar modeoraklet knyta en sjal, 
rätta till ett skärp eller justera de sista detaljerna innan 
modellen skickas ut på catwalken. Saint Laurent bar 
alltid en vit, laboratorieliknande rock backstage. Han 
var djupt vidskeplig.

– Under showen anlände alltid hans chauför med en 
skokartong. I den låg ett smyckeshjärta som han fäste 
på sin älsklingskreation. Ingen visning ägde rum utan 
den proceduren.

Höjdpunkten var när bruden gjorde entré. En som 
tog andan ur publiken var en helt svartklädd, kunglig 
änkebrud, åtföljd av svartklädda tärnor och brudnäb
bar. Den utstyrseln har gått till modehistorien.

Kanske är det ändå de där dagarna i New York med 
Yves som etsat sig fast starkast hos Roxanne. Första 
dagen de träfades på trapporna utanför Metropolitan 
och han höll hennes hand så länge medan de hälsade 
att hon blev generad. Ögonkasten han gav henne som 
lät förstå att hon skulle ställa sig intill honom när de 
andra fotograferna blev för påfugna. Eller när hon 
satte en modell av Empire State Building i hans händer 
och han kysste den och hon fck en helt unik bild.

 D
et har blivit dags att ta farväl. Roxanne ska 
ut i natten. Hon älskar natten, man har roli
gare och ser bättre ut när det är mörkt, 
säger hon. 

– Jag gillar att gå på klubbar och fotografera alla 
kidsen. De klär sig helt otroligt! Jag måste visa dig 
några foton jag tog förra veckan, kommer hon på och 
tar fram iPaden igen.

Och vi blir sittande med ännu en kopp te vid bordet, 
försjunker i bilder. Men vad gör det? Natten är lång och 
här sover ingen. ■

’’Jag var alltid den enda 
kvinnliga fotografen,  
och det var aldrig en fördel.

modellernas karriärer. Timmarna före en visning steg
rades spänning och förväntan backstage. Cigarettröken 
låg tung. Framför sminkspeglarna skapades hårupp-
sättningar, rouge applicerades på höga kindben, stylis
ter valde ut accessoarer. När designern anlände höjdes 
tempot. Påklädarna nästan slet plaggen av kroppen på 
modellerna, ropade Vite! Vite! (Snabba på!). De drog av 
strumpor, satte på nya, kontrollerade sömmar, justera
de kreationer. Allt eftersom showen fortskred släppte 
spänningen. Stämningen steg. Man dansade, skrattade, 
kramades. 

– Energin och glädjen fanns backstage. Jag älskade 
att vara där. Jag var tyst och pratade bara om det 
behövdes för en bild.

– Flickorna var superprofs. Fast de var mitt uppe i en 
visning agerade de framför min kamera, visste precis 
vad jag var ute efter. 

Designerns namn behövde inte visas. Såg man svart
vita, stickade plagg visste man att det var Sonia Rykiel. 

A
Roxanne älskar  
natten och går ofta 
på klubbar och  
fotograferar kidsen 
som hon säger. 

New York 2010. New York 2012.

Hördes Wagner, och sju fickor i läderjackor med breda 
axlar gick nerför catwalken, visades Montana. Långa 
fngernaglar, peruker och sexiga kläder signalerade 
 Thierry Mugler. Modellerna hade personligheter, var 
kreativa. Pat Cleveland gjorde kläderna, inte kläderna 
henne. Hon var dramatisk, brukade stå framför spegeln 
och bestämma hur hon skulle gå. 

– En gång gick hon till tonerna av Madame Butterfy. 
Hon stannade, öppnade en faska med gift och segnade 
döende ner på catwalken, klädd i en sagolik, bourgog
neröd sammetsklänning. Publiken blev tokig och gav 
henne stående ovationer.

– I dag är allt bara business. Flickorna har ingen per
sonlighet, reglerna är stenhårda och det stressas hela 
tiden. PR-maskineriet är i full gång och alla har en 
assistent. Till och med assistenterna har assistenter. 
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Jerry Hall och Talita  
på Yves Saint Laurents 
show 1979.
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