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LA BELLA
ISABELLA
Isabella Rossellini er
meget mere end
slamourose reklame-
i rkarnpagner.  ska've f i lm
og pudsige memoirer.
Ved at skabe sit eget
kosmetikmmrke har
hun nu sat si et nvt
mil - at manifestere sis
selv oq s ine ideer.
Tekst Camilla Alfthan

et er som en af verdens smukkeste
kvinder, at lsabella Rossel l ini for alvor
er kendt. Da hun var 28, g. iorde
Lancome hende pludsel ig t i l  inter-

national stjerne og lod hende kigge ud fra
alverdens reklamesider og bi l lboards.

Efter r4 succesrige ir fik hun ikke fornyet sin
kontrakt hos den fransi<e kosmetikgigant. Selv
mener hun, at hun blev fyret, fordi hun var blevet
for gammel, mens andre vi l  mene, at hun havde
overskredet grdnsen for, hvor lange et vare-
marke kan bruge det samme ansigt. Men hvor de
fleste modelmedsostre aff inder sig med skabnen,
tog lsabella Rossellini affere.

Tiden hos Lancome har nemlig gjort hende t i l
l idt af en ekspert inden for skonhedsbranchen, og
derfor kontaktede hun det noget mindre hus
Lancaster for at etablere sit eget merke - selv om
Lancome ogsi havde givet hende et t i lbud.

"Det cr l ipcsom hvis drl  har veret forste-
viol inist og pludsel ig bl iver sat t i l  at holde
noderne. Det kan man ikke," forklarer celebrity-
advokaten fra New York om hans kl ient lsabella.

Han og en snes andre mennesker er pi fornavn
med stjernen, som har valgt at omgive sig med
sine nermeste fortrolige og Lancasters marke-
tingsfolk til lanceringen af det nye pro.iekt - House
of Rosselini og dets Manifesto-linje.

"Lancome-t iden var som en uddannelse for
mig, hvor jeg hele t iden lerte noget nyt af al le de

bedste makeup-artister. Detvar en fantastisktid,"
fortal ler lsabella Rossel l ini  i  Stockholm, hvor hun
og hendes falge over et par dage mader en hind-
fuld iournal ister. Hendes stedfar Lars Schmidt er
her, ligesom broderen Roberto. Manifesto-
lanceringen er nemlig l idt af en famil ieaffare og en
hyldest t i l  hendes mor, f i lmdivaen Ingrid Bergman,
som hun l igner mere og mere med irene.

Og nostalgien er i hojsedet, da hun prasenterer
sin nye parfume i Stockholms Stadshus og traeder
ind ifestsalen ifort en hvid, brusende tylkjole, mens
orkestret spiller fi lmmusikken fra'Casablanca'.

Modet med pressen finder sted pi Dramaten,
hvor hendes mor i  sin t id gik pi teaterskole, og
stedet er sat i  scene t i l  lej l igheden med gamle
familiefotografier, hvorpi der er heftet hind-
skrevne kommentarer som fx "En l i l le pige med
store skuespillerdramme" under et billede af en
meget ung lngrid Bergman med en guitar i favnen.

Og smuk er lsabella Rossel l ini ,  som hun sidder
ddr i teatrets gamle sminkerum i en magelig
Jugendsofa. Mindst l ige si smuk som i en af
hendes mange reklamekampagner, kendetegnet
ved den slags kvindel ig elegance, man i  vore dage
kun f inder igamle f i lm.

Manifesto har endnu ikke eget kontor, og fore-
lobig arbeider hun hjemme isin New York-lej l ighed,
si hun ogsA kan vere sammen med sine to born pi
seks og seksten ir, fortaller hun og antyder samti-
dig, at filmarbejdet for ojeblikket er lagt pi hylden.

"Jeg savner skuespil let som job, men jeg synes
ogsi, at det er meget svdrt at vere vek fra mine
barn. leg rejser i forvejen si meget, at jeg ikke
rigtig kan overkomme det. Jeg kan ikke have
tredive jobs pi en gang. Jeg er ogsi holdt op med
at arbejde som model. Nu hyrer ieg i  stedet
femtenir ige piger. Ingen vi l  arbejde med dn si
gammel som mig. Men jeg vender t i lbage i  min
parfumekampagne," siger lsabella Rossel l ini  og ler
sin karakteristiske latter, som mere end en gang
sl ir  stemningen an under interviewet.

Makeup har alt id spi l let en afgarende rol le i
lsabel las professionel le l iv.

"Jeg har altid brugt meget makeup i mit
arbejde. Hvis der har el<sisteret et produl(t ,  harieg
pi et el ler andet t idspunkt haft det i  ansigtet,"
som hun siger.

I  reklamekampagnerne har makeuppen for-
vandlet hende t i l  femme fatale el ler naturl ig
l<vinde, mens den i  hendes f i lm i  hoj grad har haft
en dramatisk effekt. Som da hun i 'Vilde hjerter'
imiterede den mexicanske kunstner Frida Kahlos
utradit ionel le ansigt, hvor de sammenvoksede
zjenbryn og det dunede overskag stod i  kontrast
t i l  de el lers klassiske trak.

"Min rol le, bide som skuespil ler og model, gik
ud pi at fortolke andre menneskers personl ighed,
og nu foler jeg, at tiden er inde til at vise, hvad jeg

selv har af ideer," siger lsabella Rossel l ini  om det
nye profekt, som det har taget fire ir at udvikle.
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Kosmetiklinien blev dobt Manifesto, fordi filoso-
fien er, at kvinder skal manifestere deres egen
personlighed. Og lsabella Rossel l ini  har benytiet
leiligheden til at skabe et modstykke til de skon-
hedsidealer, som hun dels er vokset op med og
dels selv har inkarneret igennem &rene.

"Far li vi under for producenterne af skon-
hedspleje. Makeup-artister fortalte dig, at du
skul le se dig i  spei let,  f inde dine skavanker og si
forsoge at dekke dem. Men for mig er det den for-
kerte mide at gribe tingene an pi. Nir du velger
et smykke eller en taske, anskaffer du dig noget
skant. Dit valg af accessories udtrykker din indivi-
dualitet og din smag, og jeg onsker, at makeup skal
bruges pi den samme mide, sA det ogsi bl iver
sjovt," forl<larer lsabella Rosselliniog tilfzjer, at det
i haj grad er et behov for at kunne udfolde sine
ideer, der er drivkraften for hende.

"Der er ingen id6 i at skabe en ny kosmetiklinie,
hvis man bare laver det samme, som al le de andre.
Det galder bide for de produkter, som du skaber,
men ogsi for hvordan du valger at prasentere
skonhed som sidan. Derfor har jeg set det som
mit hovedansvar at sl<abe en ny indfaldsvinkel. Jeg
anskede ikke at skabe 6n bestemt slags skonhed.
Vi behover forskellene. Forst tenkte jeg pi, hvad
min ide om skanhed er. Jeg tankte pi kvinder som
Anna Magnani, Georgia Keef og Frida Kahlo.
Kvinder, som ikke er perfekte skanheder, men som
er oprigtige og selvsikre, og det er, hvad jeg kan

lide. Jeg foretrel<ker en l<vindes individuelle stil
mere end det perfekte. De perfekte ojne og det
perfekte toj er ikke det, som interesserer mig."

Og for at budskabet ikke skal kunne mis-
forstis, har lsabella Rossellini noie udvalgt de pi-
ger, som reprasenterer Manifesto-l injen. Al le har
hver deres personl ighed, som blondinen med de
rade laber og bojlesmilet, asiaten, som har frem-
hevet sine skri katteojne med turkis o.jenskygge,
den grihirede, storgrinende dame, og endelig den
kulsorte pige med de blommeli l la kinder.

"Hvis en kosmetikl inje bl iver for special iseret,
foler man, at man ikke harer til. Si jeg indrettede
mig efter det og skabte min egen linje, som ikke
udelukker folk, men i  stedet selv indeholder for-
skellene. Vi er ved at skabe en ny tradition, selv om
jeg ikke vil sige, vi decideret afviser den gamle. Vi
har en consealer - men det tog lang tid for mig at
acceptere det," siger lsabella Rossellini og ler igen.
Det er dog ikke bare humoren og individual ismen,
der spi l ler afgarende rol ler i  hendes skanheds-
filosofi - de praktiske hensyn er mindst lige si vigtige.

"Min mors enkle elegance har altid veret en
inspiration. Hun mente, at det praktiske kan
sidesti l les med det intel l igente. Derfor er mine
produl<tertenkt som en praktisk'swiss knife', man
kan have med sig i tasken el ler lommen," fortal ler
lsabella Rossel l ini .

"Jeg tror, at der findes mange kvinder, som
gerne vil vere fri for at bere fuld makeup hver >

"J.g foretrekker en
kvindes individuelle
stil mere end det per-
fekte. De perfekte
ajne og det perfekte
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dag - pi samme mide som mend ikke vi l  gi  med
sl ips og jakke hver eneste dag. Og d6r kommer de
enkle, mult i funktionei le Manifesto-produkter ind
i  b i l lede t .

Samtidig har l injen ogsi alt ,  hvad man behs-
ver, hvis man virkei ig vi l  eksperimentere med for-
sl<ellige effekter. Selv foretrakker jeg et minimum
af  makeup.  leg  v ; l  gerne  se  godt  ud ,  men ieg  v i l
ikke bruge femogfyrre minutter pA at bl ive klar t i l
at mode verden."

Minimum af makeup el ler ej,  som en af ver-
dens smukkeste kvinder mi lsabella vere den
rette til at svare pa det store sporgsmil om, hvor-
vidt skonhed og lykke hanger sammen?

"Hmm, det ved ieg ikke, men jeg er naesten
halvtreds, og normalt bl iver kvinder ikke lengere
betragtet som smukke i  den alde',  si  ieg er meget
nysgerrig for at se, hvordan mit l iv vi l  udvikle sig,
nir jeg bl iver aldre. Vi l  det endre sig? legfaler
ikke, at jeg har endret mig,jeg har ikke haft nogen
krise i forbindelse med at bl ive aldre. Forst ir  du,
det var forst,  da jeg begyndte at arbejde for Lan-
con-e, at ieg blev anset for at vere meget smuk.
Jeg laver 6n kampagne, og pludsel ig omtaler folk
mig som en af verdens smukl<este kvinder. Men
de, er io ikke blevet foretaget en undersogelse,
som underbygger den p&stand, det er jo bare no-
get, de siger."

Denne gang er det l idt sva.t at vare enig.
Men misl<e tanker lsabella Rossel l ini  pi sin mor,
der havde sin egen pragmatiske definit ion af lyk-
ken - et godt helbred og en kort hukommelse. o
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Kam pagn eb illed e r
fra Manifesto-
kampagnen.

Til ho)re: En af
makeupnyhederne er
de smi port ions-
foundat ions.  ldeel le
t i l  lommen el ler
tasken.
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