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En stjernes

skatter
til salgs

Boet etter filmdivaen Elizabeth
Taylor skal under hammeren.
Festen vil vare i fire dager.

gengave fra Richard Burton da at de
giftet seg i 1964. Dette halskjedet signert Bulgari har en vurdering på 6 - 8
millioner kroner. I samme serie som
dette smykket er en brosje Liz fikk i
forlovelsesgave i 1962, et armbånd
hun fikk til sin 35-års dag, en ring og
ørepynt. Resten av settet har en samlet
vurdering på 8 - 12 millioner kroner.

Selskapsjakke: «The Face» signert
Versace 1992. Den er i blå og grønn silke,
brodert med stener og paljetter som viser portretter av Liz Taylor i hennes mest
kjente roller, som blant annet Cleopatra.
Hun bar denne jakken ved «The Freddie
Mercury Tribute Concert for Aids Awareness» med «Queen» på Wembleys I
London i 1992.

Vurdering: 80.000 – 120.000 kroner


Maratonauksjonen med nær tusen utbud foregår hos

Christie’s i New York fra 13. til 16. desember.
En del av de mest eksklusive objektene har vært på en tre
måneders vandreutstilling, fra Moskva, Hong Kong, Dubai,
Geneve, Paris, London, Los Angeles til New York.
Den første auksjonen, som inneholder de mest eksklusive
smykkene, holdes om kvelden den 13. og antrekket er galla.
Det er et glamorøst liv reflektert i en samling diamanter, perler,
edelstener og historiske juveler som skal under hammeren.
Christie’s regner med å få inn minst 170 millioner kroner for de 269 smykkene, som betegnes som en av verdens
største private samlinger. I tillegg kommer salget av Taylors
samling haute couture antrekk, vesker, sko, accessories og
memorabilia.
Det ryktes at David Beckham kan være blant kjøperne.

Fra barnestjerne til superstjerne

Elizabeth Taylor (1932 - 2011) er født i England av amerikanske
foreldre. De flyttet til USA like før andre verdenskrig, og moren,
som var skuespiller, hadde gode kontakter i Hollywood. Hun
tenkte seg en filmkarriere for sin datter, og Elizabeth trådte inn
i rampelyset bare ni år gammel.
Sitt gjennombrudd fikk hun med filmen «National Velvet»
i 1944. Da var hun 12 år og ble raskt en internasjonal stjerne.
Med roller som callgirl i «Venus i mink», «Giganten» i 1956 og
kostymedramaet og dollarfloppen «Cleopatra» ble hun verdens
best betalte skuespiller. I «Who’s afraid of Virginia Woolf?» fikk
hun virkelig utfordret mot sin daværende ektemann Richard
Burton. En annen side av sitt skuespillertalent, viser hun i rollen som den sexy Maggie i «Katt på hett blikktak». Hun var en
superstjerne med to Oscar og flere nominasjoner. Hun har spilt i
over 60 filmer og TV-serier, og i mai 2000 ble hun tildelt tittelen
Dame of the British Empire.

Skjønnhetslegenden

Med sin overdådige eleganse og dype katteblikk regnes Liz
Taylor som et mote- og skjønnhetsikon. Hennes overglamorøse

stil med dyp kløft og heftige diamanter var hennes signarturlook.
På 50-tallet ble hun kåret til verdens vakreste kvinne. I 1999
ble hun av det amerikanske filminstituttet rangert som «tidenes
kvinnelige filmlegende». Hun fikk fire barn og ble bestemor
som 39-åring.
At hun var en stor skuespiller ble ofte overskygget av slankekurer, ansiktsløftninger, rusproblemer og skilsmisser.

Divaen

Elizabeth Taylors privatliv og karriere er tett knyttet sammen
og ble brettet ut for offentligheten til minste detalj. Fra
de røde løperne i Hollywood, til skibakkene i Gstaad og 
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Middag med presidenten: Aftenkjole
Stor diamant: Den legen-



dariske forlovelsesringen hun
fikk av Richard Burton i 1968 har
en diamant på 33.19 karat - også
kalt The Elizabeth Taylor Diamond.

i burgunder fløyel signert Gianfranco Ferrè,
1990 med tilhørende stola og sko. Elizabeth
Taylor var ikledd dette antrekket ved milleniumsmiddagen i Det Hvite Hus. Hun hadde da
President Bill Clinton til bords.

Vurdering: 18.000 - 35.000 kroner

Vurdering: 15 - 20 millioner
kroner.




Antikk diamanttiara: Gave fra
Mike Todd i 1957. «You are my queen», sa
han. Hun bar den ved Oscarutdelingen i Los
Angeles i 1957 da Todds film «Jorden rundt
på 80 dager» fikk prisen for beste film.

Fashion med
høy glamfaktor

Vurdering: 350.000 – 450.000 kroner.

Elizabeth Taylor var et stilikon og hadde et
personlig forhold til flere av de store designerne
av haute couture. Hennes garderobe var glamorøs
og luksuriøs. Antrekkene er sydd hos Chanel, Dior,
Valentino, Versace, YSL, Givenchy, Oscar de La Renta
Ferrè - store motehus gjennom de siste 50 årene.
Det er en enorm kleskolleksjon, nær 400 utrop,
som skal under hammeren. I tillegg selges
noen av hennes antrekk fra filminnspillinger.


Tilbehør: Et sett kofferter fra Louis Vuitton. Samlingen omfatter
et 50-talls eksklusive vesker av kjente merker som Gucci, Hermès,
Louis Vuitton, Valentino og Fendi. Det er vesker i krokodilleskinn,
alligator-, pyton- og slangeskinn - og i alle regnbuens farger.

Vurdering: 18.000 – 30.000 kroner
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La Peregrina: Et av de mest spektakulære smykkene er «La Peregrina» - et halsekjede med det som
kanskje er verdens største og mest symmetriske dråpeformede perle. Den 55 karat store perlen kan spores tilbake til 1500-tallet da den tilhørte den engelske
dronning Mary Tudor (datter av Henrik Vlll). Så havnet
den hos de spanske dronningene Margarita og Isabel.
Richard Burton kjøpte den på auksjon i 1969 og ga den
til Liz på Valentines Day i 1969. Liz Taylor fikk perlen
montert på et rubin/diamantkjede designet av Cartier.

Vurdering: 10 - 17 millioner kroner.







Brudekjole nr. 1: Miss Taylors solgule chiffongkjole til hennes første bryllup
med Richard Burton i 1964, designet av Irene
Sharaff. Gult var Taylors yndlingsfarge.

Vurdering: 250.000 – 350.000 kroner.

strendene i Puerto Vallarta, overalt ble
hun forfulgt av paparazzier.
Hun var gift åtte ganger med syv forskjellige menn. Under innspillingen av «Cleopatra» fant den da gifte Liz og den notoriske
kvinnejegeren Richard Burton hverandre.
De giftet seg, skilte seg, giftet seg og ble
skilt igjen - og ble et av Hollywoods mest
berømte og beryktede par. Det var krangel
og forsoning for åpen scene - drama både på
lerretet og i deres turbulente kjærlighetsliv.
De spilte også i ni filmer sammen.



Sykdom og veldedighet

Elizabeth Taylor hadde hjerteproblemer,
hudkreft, var hofteoperert og hadde hatt en
alvorlig lungebetennelse. De siste fem årene
satt hun i rullestol på grunn av kroniske

ryggsmerter. Men hun var meget samfunnsorientert og engasjert i humanitært arbeid.
Etter hennes venn Rock Hudsons bortgang i 1985, gjorde hun aids til sin hjertesak.
Hennes vennskap med Michael Jackson og
Elton John skapte også store overskrifter. I
tråd med hennes engasjement i humanitært
arbeid går en del av inntektene fra auksjonen
til The Elizabeth Taylor Aids Foundation,
som hun grunnla i 1991.

Kunstsamler og forretningskvinne

Hennes far, Francis L. Taylor, var kunstsamler, så allerede i ung alder lærte hun å
verdsette kunst og antikviteter. Arven etter
hennes far pluss samtidskunst hun selv har
samlet skal på auksjon hos Christie’s i London i februar 2012.

Brudekjole nr. 2: Brudekjole signert Gina
Fratini, 1975. Liz Taylor var iført denne kjolen i pastell
chiffong pyntet med fjær da hun giftet seg for andre
gang med Richard Burton i Botswana i 1975.

Vurdering: 60.000 - 70.000 kroner.

Hun var også forretningskvinne med
egendesignet smykkekolleksjon og parfymer.
I 2002 ble hennes bok «My Love Affair
With Jewelry» utgitt, og i 2005 lanserte hun
sin smykkekolleksjon «House of Taylors
Jewellery». «Store jenter trenger store diamanter» skal divaen ha sagt.
De tre parfymene «White Diamonds»,
«Black Pearls» og «Passion» har også vært
innbringende.
Christie’s antar at Taylors samling
smykker, haute couture og kunst har en
verdi på over en halv milliard kroner.

Kjærlighet målt i karat

Om ikke alle ekteskapene strålte av lykke,
så gjør smykkene de førte med seg det. Mike
Todd, Eddie Fisher og særlig Richard Burton

overøste henne med diamanter. Det er forlovelsesgaver, bryllupsgaver, gifteringer, julegaver og fødselsdagsgaver i millionklassen. Et
diamantsmykke fikk hun for å ha vunnet en
ping-pong-runde, et annet da hun ble bestemor. Også fra Michael Jackson og Malcom
Forbes fikk hun smykker. Det er kvalitetshåndverk fra verdens dyktigste gullsmeder.
Safirer, rubiner, ametyster, smaragder, perler - men framfor alt diamanter, signert kjente
juvelerhus som Cartier, van Cleef & Arpels,
Bucheron, JAR, Tiffany & Co og Bulgari. Sistnevnte ble en god venn av Elizabeth Taylor
- og Richard Burton skal ha sagt: «Bulgari»
er det eneste italienske ordet Liz kan!
Når hun var på reise, hadde hun smykkene i en stor Louis Vuitton-koffert strengt
bevoktet av en tidligere Mossad-agent.

