Monturen/zonnebrillen

CREATIEVE VERANDERING BIJ CAZAL
IN JANUARI 2020 NEEMT ONTWERPSTER KATHARINA SCHLAGER HET
MANAGEMENT VAN CAZAL EYEWEAR OVER. HET BEDRIJF LEGT DAARMEE DE BASIS VOOR EEN TOEKOMST DIE WORDT GEKENMERKT DOOR
STERKE ONTWERPEN.

“Hoeken en randen hebben me altijd gefascineerd”, zegt Katharina Schlager,
“omdat ze aanleiding geven tot iets speciaals. En CAZAL is speciaal. Bijna
geen enkel ander merk heeft zulke buitengewone ontwerpen geproduceerd
en na een jaar van oriëntatie en verdere training kijk ik nu uit naar nieuwe
uitdagingen als CEO en Creative Director.”
Voormalig directeur Beate Obersteiner, die het merk jarenlang met succes
heeft geleid, zal het bedrijf eind 2019 verlaten om een welverdiend pensioen
te beginnen. Ze zal het bedrijf echter blijven ondersteunen in een adviserende
functie. Klaus Lippert, algemeen directeur sinds 2015, blijft verantwoordelijk
voor Finance & Operations.
Katharina Schlager is geen onbekende in de branche - ze had tenslotte 13 jaar
lang een aanzienlijke invloed op het imago van Andy Wolf Eyewear. "Voor mij
voelt het als een tweede grote liefde. Een liefde die je bewust waarneemt en
waar je klaar voor bent", zegt Schlager. Ze ziet de verdere ontwikkeling van
een merk als CAZAL als een speciale missie. Mooi en veeleisend tegelijkertijd.
Omdat de erfenis van Cari Zalloni moet worden gecultiveerd. Voorzichtig,
maar zonder alleen in het verleden te leven. Het leven bestaat immers uit
beweging en ontwikkeling, wat volgens Schlager ook bijzonder geschikt is
voor een merk als CAZAL.
De verbinding met Cazal is er voor Katharina Schlager altijd geweest. Niet
alleen omdat Cari Zalloni niet ver van de geboortestad van Katharina Schlager
woonde, maar ook omdat de ontwerpen van Zalloni onlosmakelijk verbonden
zijn met de brillenwereld. “CAZAL creëerde ‘Iconische stijlen’, gedragen
door de groten van de kunst- en muziekscènes. Zoiets gebeurt niet zomaar
bij toeval, maar is het resultaat van onvoorwaardelijke toewijding, onfeilbare
intuïtie en het soort consistentie dat aanleiding kan geven tot iets speciaals.”

"Ik vind het belangrijk dat Cari merkbaar blijft in ons werk. Zijn ontwerpen
hebben geschiedenis geschreven en zijn tijdloos", zegt Schlager, die duidelijk
de wortels van CAZAL erkent. Nieuwe en vooral vrouwelijke impulsen kunnen
echter worden verwacht. Omdat het uiteindelijk allemaal draait om passie en
verwantschap. "Het fortuin om iets te mogen doen dat anderen raakt en dat
een vervulling oplevert", concludeert de ontwerpster.
Begin volgend jaar is er de gelegenheid om Katharina Schlager voor het eerst
persoonlijk te ontmoeten op de opti in München. Van 10 tot 12 januari geven
zij en haar team eerste inzichten en vooruitzichten met betrekking tot haar
werk voor CAZAL.
Voor meer informatie:
EyeWin
Tel. +31 (0)6 24639053
www.cazal-eyewear.com
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