
Viņa radītajā 1960. gada vasaras 
kolekcijā bija visīsākie minisvārki Parīzē. 

Kolekcija saņēma asu kritiku.

Visā pasaulē pazīstams ar saviem sniegbalti 
sirmajiem matiem, lielajām saulesbrillēm un 
iestīvinātu krekla apkaklīti. Matus astē nēsā 

kopš 1976. gada, jo bijis noguris no garo, 
lokaino matu ieveidošanas.

 
2001. gadā nometa 42 kilogramus. 

«Pēkšņi man radās vēlēšanās ģērbties citādi, 
valkāt Hedi Slimanes dizainētās drēbes. Bet 
viņš tās rada ļoti, ļoti slaidiem puikām, nevis 

mana vecuma vīriešiem.» Par speciāli 
izstrādāto ēšanas programmu sarakstīta 

grāmata Karla Lāgerfelda diēta.

Atbalsta kažokādu izmantošanu apģērbā, lai 
gan pats tās nevalkāja un gaļu ēda reti.

Britu Vogue viņš stāstījis: «Es nelietoju 
mobilos. Patīk faksimils, veikt piezīmes ar 

roku. Man riebjas atbildēt uz tālruņa zvaniem, 
jo uzskatu to par uzmācīgu iejaukšanos.»

Nesmēķēja un nelietoja alkoholu. Viņa vienīgā 
vājība bija Diet Coke, izdzerot vismaz 10 

skārdeņu dienā.

Daļu no sava mantojuma, kas tiek lēsts ap 
195—300 miljoniem dolāru, atstājis savai 
mīļotajai kaķenei Choupette. «Atraitnei» ir 
savs Instagram konts un divas kalpones.

AVOTI :  HARPERS BAZAAR,  FORTUNE,  FACTINATE

«Es vienmēr esmu zinājis, 
ka esmu radīts šādai dzīvei, 

ka es būšu leģenda.»

«Esmu diezgan 
piezemēta persona,

 tikai ne no šīs Zemes.»

«Es pats esmu 
kā karikatūra, un 

man tas patīk. 
Man patīk šī 

maska. Un man 
šis Venēcijas 

karnevāls ilgst 
cauru gadu.»

Selfiji ir «briesmīga lieta, kur
 jūs tiekat izķēmots. Zods par 

lielu, galva par mazu. Tā ir 
elektroniska masturbācija».

SPILGTI 
LĀGERFELDA 
CITĀTI

«Dzīve nav skaistuma konkurss. 
Arī atsevišķi neglīti cilvēki ir lieliski. 

Visvairāk es ienīstu nejaukus, 
neglītus cilvēkus… Vispretīgākie ir 
neglīti, īsa auguma vīrieši. Viņi to 

nespēj piedot citiem, tāpēc ir ļauni 
un vēlas jūs nogalināt.»

«Stilīgums ir 
pēdējā pakāpe pirms 

bezgaumības.»

Dzimis 1933. gadā Hamburgā sausā piena 
ražotāja un apakšveļas pārdevējas 

ģimenē.

Bērnībā vēlējās kļūt par karikatūristu, taču 
vēlāk apjauta, ka apģērbu biznesā 

nopelnīs labāk.

14 gadu vecumā pārcēlās uz Parīzi, kur pabeidza 
vidusskolu ar vēstures un zīmēšanas novirzienu. 

22 gadu vecumā kļuva par mācekli Pjēra 
Balmēna modes namā.


