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Elle

Framgångssagan fortsätter

Svart body Wolford, 1 449 kr.
Solglasögon Anna-Karin Karlsson, 4 500 kr.
Skor privata.

Efter tre decennier förknippas Elle Macpherson
fortfarande med epitetet ”The Body”. NK Stil åkte över
Atlanten för att fånga den forna supermodellen i
sitt rätta element.
FOTOGRAF: ANDREW MACPHERSON
STYLIST: JONAS HALLBERG
TEXT: JOHAN MAGNUSSON

S
Smickrande
smeknamn får
man inte – de
förtjänar man.
I Elle Macphersons
fall har hon de
två senaste
decennierna varit
mer känd som
”The Body”.

FAKTA:

om äldst av fyra syskon föddes Eleanor Nancy Gow 1963 i
Cronulla, strax utanför australiska Sydney. Efter föräldrarnas
skilsmässa fick hon sin nya styvpappas efternamn, och ett års
juridikstudier följde innan modellupptäckten. Flyttlasset gick till
New York och medverkan i flera amerikanska reklamfilmer som
en typisk ”girl next door”-karaktär ledde fram till genombrottet.
21 år ung lovade hon amerikanska Elles creative director Gilles
Bensimon äkta kärlek vid altaret, och under sex års tid syntes hon
i magasinets samtliga nummer. År 1986 prydde hon amerikanska
Sports Illustrateds omtalade baddräktsnummer den första av rekordmånga fem
gånger, och hon hamnade 1989 på tunga Time Magazines omslag med titeln ”The
Big Elle”, ackompanjerat av det nya smeknamnet ”The Body”. När 80-talet summerades rankades Elle Macpherson i nivå med supermodellerna Kate Moss, Naomi
Campbell, Cindy Crawford och Linda Evangelista. Tillsammans hade de tagit
årtiondet med storm.
Nakenscenerna i filmdebuten mot bland andra Hugh Grant i ”Sirens” 1994
väckte stor uppståndelse, och inte blev det bättre av det efterföljande utviket i
Playboys samtliga upplagor. Det är inte heller som skådespelare vi minns henne,
medverkan i ”Jane Eyre” och ”Batman & Robin” till trots.
Inbrottet i hemmet 1997 orsakade svarta rubriker, sedan kriminella sade sig ha
kommit över femton stycken nakenbilder, och kontaktade henne med försök till
utpressning. Lyckligtvis kom polisen förbrytarna på spåren och kunde lagföra dem.

N

är stjärnstatusen stod som högst såg Elle Macpherson till att dra nytta av
sitt namn. Den egna underklädeslinjen Elle Macpherson Intimates lanserades i början av 90-talet, och har vuxit till över en halv miljard kronor i
omsättning, med produkter kända för en bra passform, komfort och hög modegrad
till resonabla priser.
– Tillsammans med mitt designteam försöker jag utgå från kvinnors behov. Jag
gillar att designa produkterna som saknas i min egen underklädesgarderob minst
lika mycket som att våga mig på nya modeller för att tajma in en snackis eller ny
trend, berättar hon om satsningen.
Som så många andra använder även Elle Macpherson sitt namn för en god sak.
Engagemangen omfattar bland annat ambassadörskap för Bonos välgörenhetsprojekt (Red), Unicef och Smile Foundation, ansiktet utåt för skönhetskoncepten
Invisible Zinc och Revlon och den egna Bodylinjen som väckte uppståndelse vid
lanseringen 2005. Men även om hon bestämt har förnekat alla former av plastikkirurgiska ingrepp genom åren har ryktena surrat alltmer ihärdigt – och frågan är
naturligtvis hur länge ”The Body” motsvarar alla orimligt höga förväntningar. Elle
Macpherson är själv fullt medveten om att fler och fler ställer sig frågan:
– Jag har mina åkommor – jag är inte tjugo år längre – men var tvungen att
släppa alla negativa tankar som uppstod och göra det jag är bäst på, kommenterade
hon sitt första bikinijobb på sex år tidigare i år för People Magazine.
Även privatlivet har varit skakigt med ett koppel av skilsmässor och separationer
– senast i början av året efter ett tvåårigt förhållande med den amerikanske miljardären Jeff Soffer – som blivit till mediala följetongar. Elle Macpherson har hittills
tacklat svårigheterna utan att låta sig nedslås, och vi blir inte förvånade om hon
redan laddar upp för nästa omslag.

Elle Macpherson Yrke: Modell, designer, tv-profil och skådespelare. Bakgrund: Slog igenom i olika reklamfilmer direkt efter examen. Återfanns i
amerikanska Elles samtliga nummer under hela sex år, hamnade på amerikanska Sports Illustrateds baddräktsnummers omslag 1986, och sedan ytterligare fyra gånger.
Hade en framträdande roll i 80-talets våg av kvinnliga supermodeller och fick smeknamnet ”The Body” av Time Magazine 1989, efter att ha prytt även deras omslag.

Svart trenchcoat Burberry, 7 695 kr.
Svart trosa Intimates by Elle Macpherson, 329 kr.
Skor Jimmy Choo, 4 590 kr.
Solglasögon Jimmy Choo, 3 230 kr.

Svart polotröja Marc by Marc Jacobs, 2 795 kr.
Silverörhängen Pure Details, 795 kr.

Svart spetsklänning Diane von Furstenberg, 3 295 kr.
Strassörhängen Leetal Kalmansson, 1 750 kr.

Framgången har inte gått den
australiska staten förbi – redan tidigt i karriären
erbjöds hon en plats som hedersambassadör
i turistutskottet.

”Tillsammans med mitt designteam försöker jag utgå
från kvinnors behov med passform, kvalitet och design i varje produkt.”
E LLE M ACPHERSON

OM U NDERK L Ä DESSATSNINGEN

I N TIM ATES .

Svart pälsjacka by Malene Birger, 5 799 kr.
Svart baddräkt Calvin Klein, 899 kr.
Solglasögon Anna-Karin Karlsson, 4 500 kr.
Skor privata.

Svart skinnjacka Day et Birger Mikkelsen, 4 399 kr.
BH Intimates by Elle Macpherson, 599 kr.
Solglasögon Anna-Karin Karlsson, 4 500 kr.

Armband Calvin Klein, 1 390 kr.

Team list:
Den unga supermodellen har vuxit upp – i dag är konceptet
Elle Macpherson att likna vid ett imperium.
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