
MUOTITALOISTA on ennenkin tehty
sarjoja, mutta kun ohjaksissa on
Ruma Betty - ja Täydelliset naiset -sar-
jojen tuottaja Oliver Goldstick, ovat
odotukset korkealla.

On vuosi 1947. Toinen maailman-
sota on ohi, ja Pariisi halutaan jälleen
palauttaa haute couturen edelläkä-
vijäksi ja muodin mekaksi. Tehtä-
vään valitaan Paul Sabine (Richard
Coyle), jolla on iso visio, mutta taak-
kana paljon salaisuuksia.

Vaikka Sabinella on näkemystä,
ovat toinen toistaan kauniimmat me-
kot oikeasti hänen veljensä Clauden
(Tom Riley) käsialaa. Yöelämästä ja
lyhyistä suhteista miesten kanssa
nauttiva boheemi Claude haluaisi saa-
da tunnustusta työstään, mutta ei
osaa silti sitä vaatia. Hyvin ranskalai-

seen tapaan miesten elämää ohjailee
vahvasti heidän äitinsä, upea Yvette
Sabine (Frances de la Tour).

Paulilla on paljon pelissä. Kaikki
ovat hiukan varuillaan sodan jäl-
keen ja niin myös hänen yhtiökump-
paninsa Jules Trouvier (James Cos-
mo), joka ei haluaisi ottaa riskejä.
Paulin on onnistuttava uuden mal-
liston kanssa tai kumppanuus lop-
puu siihen.

Jokaisella on jotain salattavaa ja
kun pakkaa tulevat sekoittamaan
vielä Life-lehden utelias reportteri
valokuvaajan kera, kaikkien on mie-
tittävä tarkkaan jokainen sanansa ja
tekonsa.

VUONNA 2016 valmistunut draama-
sarja The Collection – Muotitalon salai-
suus keskittyy sodan jälkeisen Parii-
sin muotitalon maailmaan sekä ih-
misten välisiin, ongelmallisiin suh-
teisiin. Sarja ei ole pelkkää glamou-
ria, vaan alusta alkaen päähenkilöi-
den elämää varjostaa murha, joka
epäilemättä tulee vaikuttamaan
monen elämään. 

Pariisin pienet yksityiskohdat on
kuvattu kauniisti ja erityisen upealta
vuoden 1947 Pariisi näyttää valoku-
vaajan mustavalkokameran läpi.
Haute couture -unelmat vaikuttavat
utopialta, kun tavallinen kansa tais-
telee kadulla leipäpalasta.

Päähenkilöä näyttelevä Richard
Coyle on rakentanut näyttelijän-
uraansa vahvasti eteenpäin sitten
2000-luvun alun Paritellen-sarjan
höpsön Jeff Murdochin roolin. Coy-
len roolihahmon Paul Sabinen He-
len-vaimona nähdään Meryl Stree-
pin tytär Mamie Gummer. 

Muotitalo
salaisuuksien

kierteessä 
> Sabinen muotitalo saa vastuulleen nostaa sodan
jälkeisen Pariisin jälleen muodin pääkaupungiksi. 
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Poikiensa Paulin ja Clauden kanssa
muotitaloa pyörittävä Yvette
(Frances de la Tour) on sarjan
ehdoton tyylikuningatar.

Billy (Max Deacon) valokuvaa salaa ompelijana työskentelevää Ninaa
(Jenna Thiam), ja kummankin elämä muuttuu radikaalisti.

Sabinen muotitaloa
varjostavat synkät
salaisuudet ja
valtavat paineet
menestyä.
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Haute couture -luomuksien luojan
Clauden (Tom Riley) boheemi
taiteilijan luonne vie häntä ongelmiin.

Paul Sabinella (Richard Coyle) on
edessään suuria haasteita.


