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semnate, din punct de vedere legal, nu suntem deocamdatã soiþi”,
a explicat cu multã rãbdare Martone. Agentul de presã al lui
Jacobs a negat, iniþial, zvonurile referitoare la cãsãtoria cuplului, în
ciuda faptului cã la ceremonia care a avut loc în noaptea de
Revelion a existat un tort de nuntã. Mai târziu însã, declaraþiile
acestuia s-au schimbat :”Câþiva prieteni au organizat o petrecere,
dar nu a fost o cãsãtorie. Ei sunt în continuare doar logodiþi”.
Anul trecut, ca semn de preþuire pentru creaþia sa, dar ºi pentru
contribuþia la spectaculosul boom al firmei Louis Vuitton, ministrul Culturii din Franþa, Frédéric Mitterrand, i-a conferit lui
Marc Jacobs “Ordre des Arts et des Lettres“.Astãzi, tot mai multe
colecþii aparþinând brand-urilor ”Marc Jacobs” ºi ”Marc by Marc”
Jacobs au linia simplã, tinereascã, ceea ce cucereºte generaþia
tânãrã. Succes deplin au ºi ”Stinky Rat” sau ”Little Marc Jacobs”,
destinate bebeluºilor ºi copiilor. Ca director artistic al tuturor
colecþiilor Louis Vuitton, stilistul a fãcut senzaþie ºi cu inspiratele
sale campanii contra cancerului de piele, când pe scenã au apãrut
goale Naomi Campbell, Christy Turlington, Eva Mendes ºi
chiar.... Marc, sub sloganul “protect the skin you’re in“. Marc
Jacobs a adus pe piaþã ºi o colecþie de parfumuri create în parteneriat cu Coty. În fiecare an propune o colecþie de parfumuri botezatã Splash. În 2007, a lansat parfumul Daisy, în formã de margaretã, care l-a transformat pe stilist într-un colecþionar de premii.
Marc a urmat exemplul designer-ului Tom Ford, care a apãrut în
câteva reclame pentru propriile parfumuri, ba chiar a mers pânã
într-acolo, încât a pozat dezbrãcat în reclama pentru cel mai drag
parfum pe care îl semneazã, “Bang”. Print-ul îl înfãþiºeazã nud ºi
aºezat pe un pat strãlucitor, acoperindu-ºi locurile intime cu o
versiune augmentatã a flaconului “Bang”, dar dezvãluindu-ºi tatuajele ºi muºchii lucraþi temeinic la salã.
Luna trecutã, la
Sãptãmâna Modei de la Paris, Kate Moss-top modelul preferat al
lui Jacobs- a dorit sã-i mulþumeascã designerului Marc Jacobs pentru ca a invitat-o sã defileze pentru el. Proaspãt mãritatã, Kate a
revenit pe podiumuri, demonstrând cã parcã º farmecul ei este ºi
mai cuceritor. Cei apropiaþi top-modelului ºtiu cã în urmã cu mai
mulþi ani Kate a fot foarte îndrãgostitã de Marc, refuzând sã creadã
cã unii....nu iubesc femeile. Cum rochiile create de Jacobs pentru
colecþia pret-a-porter, primãvarã-varã 2012, a casei Louis Vuitton,
au încântat-o peste mãsurã, Kate s-a agãþat de gâtul lui Marc ºi l-a
sãrutat cu foc, pe buze. ªi-o fi zis cã poate-poate îl convinge sã
renunþe la pasiunea lui pentru bãrbaþi ºi sã treacã la femei, cã doar
are de unde alege.
Antonia Dan
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