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Een toefje glamour
Anna Maria Jagdfeld zoekt de cashmere truien uit voor Madonna, decoreert hotels in
China en is moeder van vijf kinderen. Maria is al beroemd en geliefd in haar vaderland
Duitsland. Deze Berlijnse stijlicoon gaat nu voor een internationale carrière. Maria is
verantwoordelijk voor de interieurs van de Montblanc winkels wereldwijd en voor het
St. James Hotel in Londen. Terwijl zij de wereld over reist voor haar werk, bezoeken
sterren als Pamela Anderson en Gwyneth Paltrow haar winkel in Berlijn. Voor Talkies
maakte deze rijzende ster, die in één adem wordt genoemd met Andreé Putmann en
Jade Jagger, tijd voor een gesprek.
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van Marc Jacobs. Ik ben vaak een voorloper’
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