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Elie Saab este unul dintre cei mai în vogã designeri-cchiar
ºi Michelle Obama îi poartã creaþiile-,, prezent pe cele mai
selecte podiumuri de modã haute-ccouture. S-aa nãscut la
o familie modestã,
Beirut, Liban, în ziua de 4 iulie 1964, într-o
cu cinci copii. Mama, casnicã, ºi tatãl, negustor de lemne,
ºi-aau crescut fiii exemplar. Micuþul Elie ºi-aa arãtat interesul
pentru rochii ºi þinute luxoase încã din copilãrie. A început
sã coasã de mic ºi era sigur cã într-o
o zi va avea ceva de spus
în lumea fascinantã a modellingului. ªi-aa petrecut copilãria
decupând tipare ºi desenând schiþe pentru surorile lui, cãrora le crea rochii splendide din feþe de masã ale mamei lor,
din perdelele de dantelã ºi din draperiile casei ! Mai târziu,
ºi-aa fãcut o clientelã proprie care venea tot cu perdele ºi
magician le transforma în eledraperii, iar adolescentul-m
gante þinute vestimentare. În 1981 s-aa mutat la Paris pentru
a studia arta vestimentarã, dar dupã un an s-aa reîntors ºi ºia deschis un atelier de croitorie, în care lucrau vreo 12 persoane.
La doar 18 ani, Elie Saab începe sã croiascã unele dintre
cele mai luxoase rochii de searã ºi, la scurt timp, fermecãtoare rochii de mireasã. Dovedeºte cã talentul înnãscut îi
depãºeºte cu mult vârsta când îºi lanseazã prima colecþie la
“Casino du Liban“, din Beirut. Publicul, compus mai ales din
femei tinere, a fost imediat cucerit de tânãrul creator autodidact. A câºtigat rapid aprecierea presei, fiind alintat de
aceasta, care l-aa numit un “geniu precoce”. De atunci a
cucerit lumea, iar acum creaþiile sale se regãsesc în magazine din toatã lumea. În ultimul deceniu, brandul Elie Saab
a devenit sinonim cu luxul ºi modernismul. “Couturier” cu
un talent neobiºnuit ºi o viziune unicã, Saab duce luxul pe
cele mai înalte culmi ale eleganþei.
Rafinate ºi exclusiviste,colec?iile semnate Elie Saab oferã în
fiecare sezon o avanpremierã a ?inutelor pe care urmeazã
sã le vedem pe covorul ro?u al unor evenimente celebre
cum ar fi Gala premiilor Oscar, Festivalul de Film de la
Cannes, decernarea premiilor “Globul de Aur“ sau a trofeelor de la MTV Music. Elie Saab a cucerit lumea covorului
roºu în 2002, atunci când Halle Berry îmbrãcatã într- o
creaþie a designerului libanez a câºtigat primul ei Oscar. ªi
judecând dupã colecþiile sale care au urmat, succesul sãu
este setat sã creascã. Aºa cã Saab respectã întocmai ºi
acum reþeta succesului care l-aa adus la întâlnirea cu elita de
la Hollywood.Rochiile sale uºoare ca fulgul ºi elegante,
orice actriþã ar alege o astfel de þinutã pentru a merge la
premiera recentului ei film, la o cinã de galã sau o seratã.
Mila Kunis a fost o altã vedetã care a ales o rochie din dantelã liliachie, tot pentru gala Premiilor Oscar de anul trecut.
În 1997, Elie Saab a fost admis în “Camera Nazionale de
la Moda”, fiind singurul membru de altã naþionalitate. Prima
sa linie de prêt-àà-pporter dateazã din 1998, prezentatã în
timpul Sãptãmânii Modei de la Milano. A fost o colecþie
toamnã-iiarnã, foarte bine primitã.
Numãrul clienþilor a început sã creascã iar buticuri “Elie
Saab“ s-aau deschis pretutindeni în lume : Paris, Londra,
New York, Madrid, Moscova, Los Angeles, Hong Kong ...În
2000, designerul este invitat de Camera Sindicalã Haute
Couture din Franþa sã participe la prezentãrile de modã de
la Paris. De atunci, stilistul prezintã douã colecþii pe an în
capitala Franþei, mai ales cã din iulie 2003 a devenit ºi
membru invitat al CSHC.
De altfel, cu un an înainte se ºi stabilise la Paris, în “tri-
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