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Design, premiul criticilor de modã, precum ºi “Ordinul
Juan Pablo Duarte“, distincþie oferitã de Republica
Dominicanã.
Oscar de la Renta a fost primul stilist dominican, care a
creat colecþii haute-couture pentru o casã francezã de
modã, datoritã colaborãrii cu Pierre Balmain timp de
nouã ani, între 1993 ºi 2002. Cele mai cunoscute cliente
ale lui au fost Nancy Reagan, Hillary Clinton, Laura
Bush, Jackie Kennedy, Brigitte Bardot, Caroline de
Monaco, Michelle Obama, Jeniffer Aniston, Sarah
Jessica Parker ºi Barbara Walters.
**Moda nu este singurul hobby pentru celebrul creator. Astãzi, universul lui Oscar de la Renta se compune din spectaculoase colecþii de haine, din cosmetice, ochelari, blãnuri, bijuterii, lenjerie, eºarfe,
cãmãºi de noapte, costume de baie ºi.... mobilier.
Compania pe care a înfiinþat-o în ultimii ani a dezvoltat, pe lângã linia principalã de þinute haute-couture, liniile “Oscar by Oscar de la Renta“, “Oscar“ (o
linie mai ieftinã de produse) ºi “Oscar de la Renta
Bridal“, care cuprinde doar rochii ºi accesorii pentru
mirese. De asemenea Oscar de la Renta a lansat o
linie de accesorii în 2001, o alta de decor interior în
2002. Acestora li s-a alãturat în 2004 ºi linia de cosmetice. Cu “Pink Label” designerul s-a avântat în
lumea accesoriilor, hainelor pentru bãrbaþi ºi a parfumurilor, iar cu sprijinul companiei “Century
Furniture“, produce o colecþie de articole pentru
amenajãri interioare, inspiratã de antichitãþile ºi
obiectele preþioase care-i mobileazã reºedinþele din
Connecticut, New York, Paris ºi Republica
Dominicanã.
Dupã cum se ºtie, creatorul a fost obligat în anii ’70 sã
renunþe la cetãþenia dominicanã, pentru a o primi pe
cea americanã, dar nicio clipã nu ºi-a uitat originile,
fiind recunoscut ºi pentru acþiunile caritabile iniþiate
în Republica Dominicanã. Generos, a deschis în
oraºul sãu natal un orfelinat pentru 1200 de copii ºi o
ºcoalã, la nivelul din Statele Unite.
Viaþa sa personalã a fost ºi ea spectaculoasã. Oscar
de la Renta a fost întotdeauna un cuceritor, farmecul
sãu fiind indubitabil. Cum spuneam, în 1967 s-a cãsãtorit cu Francoise de Langlade, editor ºef al revistei
Vogue, o femeie frumoasã ºi talentatã, care a murit în
1983. Trei ani mai târziu, s-a însurat cu Anne France
Engelhard - mai tânãrã decât el cu ºapte ani ºi unica
fiicã a bancherului german Oscar ºi a frumoasei sale
soþii Anne- ºi de comun acord au adoptat un fiu.
La New York, pe Madison Avenue, Manhattan, este
amplasat cel mai scump magazin de articole vestimentare din Statele Unite. Este un butic Oscar de la
Renta.Aici, un cumpãrãtor cheltuie, în medie,
aproape trei mii de dolari! În urma unui studiu, realizat de site-ul Racked.com, s-a demonstrat cã, întrun top al celor mai scumpe magazine din Statele
Unite, “Oscar de la Renta” se aflã pe primul loc,
clienþii cheltuind fiecare, în medie, 3.213 dolari.
Clasicul Chanel, aflat pe locul doi, se aflã tot în New
York, iar un cumpãrãtor lasã în magazin, în medie,
2.815 de dolari, pentru a-ºi achiziþiona elegantele vestimentaþii franþuzeºti.
Oscar de la Renta este ºi un aristocrat patron al
artelor. A fost membru în consiliul director al Operei
Metropolitane, al Carnegie Hall ºi la Channel
Thriteen/Wnet.
Pentru sezonul urmãtor, primãvarã-varã 2012, Oscar
de la Renta ne propune o incursiune couture într-un
univers în care printurile florale, mãtasea ºi culorile
pastel reprezintã elementele primordiale. Este o
colecþie ce dezvãluie virtuozitate creativã, încununatã
de victorie stilisticã ºi mult rafinament.
Antonia Dan
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