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e ceva vreme se vorbeºte de Marc Jacobs ca despre stilistul
cu cele mai multe ºanse de a-i lua locul lui John Galliano,
la Casa Dior. Însã negocierile bat pasul pe loc , dupã ce
designerul a cerut un salariu de 10 milioane de euro pe an, motivat
ºi de faptul cã are deja un program extrem de încãrcat. Oricum, va
trebui sã lanseze anual nu mai puþin de 22 de colecþii Dior, ceea ce
reuºeºte sã facã acum doar Karl Lagerfeld. Creatorul de modã
Marc Jacobs s-a nãscut în ziua de 9 aprilie 1963 la New York ºi a
crescut într-o atmosferã liniºtitã, locuind cu bunica din partea
tatãlui, în apartamentul din Upper West Side. Deºi mai târziu a
poposit în cele mai bune hoteluri din Downtown, apartamentul
copilãriei va rãmâne reºedinþa sa de suflet, pânã în ziua în care sa stabilit la Paris ºi l-a vândut. Îºi dirijeazã cu mânã de fier propria-i firmã, dar este ºi director de creaþie al tuturor colecþiilor
Louis Vuitton… Casa franþuzeascã de lux “Louis Vuitton
Malletier“ a fost fondatã în 1854. Brandul este celebru pentru
monograma LV, regãsitã pe majoritatea produselor create de
aceastã mãrcã: genþi, poºete, alte produse din piele, colecþii de
îmbrãcãminte, încãlþãminte, accesorii, ceasuri, bijuterii, ochelari
de soare. Francezii de la “Louis Vuitton Malletier“ deþin ºi în
România atât un magazin cât ºi douã fabrici, la Cisnãdie ºi Avrig,
prin compania Somarest, cu o cifrã de afaceri de 12,1 mil. euro..
Marc Iacobs, iniþiat în croitorie ºi în tricotaj chiar de bunica sa, a
urmat cu mult entuziasm “High School of Art and Design”. La
absolvirea liceului, a obþinut un job la depozitele Chirivari care,
în epocã, pãrea un butic de avangardã, pentru cã aducea pe piaþa
americanã creaþiile belgienilor Margiela ºi Demeulemeester.
Jacobs a învãþat sã observe oamenii ºi sã aprecieze valoarea produselor din magazin, ceea ce i-a stimulat ºi mai mult dorinþa de a
urma o carierã de stilist. Îndrumat de Perry Ellis, pe care l-a întâlnit din întâmplare, Marc s-a înscris la “Parsons Paris School of Art
and Design“. Patru ani mai târziu, ºi-a susþinut licenþa : o colecþie
de pulovere tricotate de mânã ºi decorate cu “smileys“, de un roºu
viu. În salã se afla un om de afaceri, Robert Duffy. ªi iatã cã de
atunci ºi pânã acum, adicã de douãzeci ºi cinci de ani, colaborarea
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