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Creatorul de modã Oscar de la Renta poate fi descris prin douã
cuvinte: lux ºi rafinament.
Ajuns la venerabila vârstã de 78 de ani, dominicanul Oscar de la
Renta îºi continuã glorios cariera. Lanseazã linii noi, descoperã
tinere talente, deschide magazine ºi îºi mãreºte averea, estimatã la
250 milioane de dolari. Considerat unul dintre cei mai bogati latino americani, Oscar este si una dintre cele mai populare prezenþe
din high-life. Este printre apropiaþii cuplului Obama, poposeºte în
Franþa la reºedinþa lui Brigitte Bardot, ia masa cu Sarah Jessica
Parker, dar este prieten ºi cu portarul de la Ritz.
Oscar Aristides Renta Fiallo s-a nãscut în 1932, în Republica
Dominicanã, dintr-o mamã dominicanã ºi un tatã portorican.
Pasiunea timpurie a lui Oscar pentru modã, nu a fost privitã cu ochi
buni de familie, care avea ºase fete. La 7 ani spunea tuturor cã va
urma o carierã în domeniul frumuseþii. Când se juca în grãdina
casei se autoiluziona cã poate crea un parfum.”Credeam cã dacã
mã trezesc de dimineaþã ºi adun roua de pe petalele florilor aº putea
face un parfum”, îºi aminteºte stilistul.
La 18 ani, a pleacat în Spania, decis sã se dedice picturii. Pentru ai dovedi tatãlui sãu cã este capabil sã facã bani, de la Renta s-a
angajat ca ilustrator la ziare. În timpul studiilor devine interesat tot
mai mult de modã, face schiþe pentru diverse case de modã spaniole ºi îºi începe cariera, ucenicind pe lângã Cristobal Balenciaga.
Aici învatã sã coase, sã aleagã materialele ºi sã realizeze creaþii
haute couture. Faimosul Balenciaga, îl angajeazã imediat ca desenator, apoi ca designer. Peste câþiva ani tânãrul pãrãseºte Spania
alegând sã lucreze în echipa casei de modã pariziene Lanvin. Peste
câþiva ani, în 1963 fãcea haine pentru Elizabeth Arden ºi pantofi ºi
accesorii pentru Christian Dior, filiala din New York. La 31 de ani,
la sugestia Dianei Vreeland, redactorul ºef de la Vogue, îºi
lanseazã propriul brand.
Prima sa colecþie prêt-a-porter apare în 1966, iar un an mai târziu
se cãsãtoreºte cu Francoise de Langlade, editor la Vogue Franta.
Cei doi devin unul dintre cuplurile mondene care dãdeau tonul în
moda acelei vremi. Creaþiile lui erau feminine ºi romantice, cu
imprimeuri colorate, volane, funde, volume, forme subtile ºi delicate. Rochiile de searã erau superbe, fie în culori vibrante, fie în
pasteluri. Izvor de inspiraþie, stilul gypsy ºi costumele tradiþionale.
În anii ’80, a înlocuit romantismul cu glam-ul, rochiile devenind
strãlucitoare ºi preþioase.
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