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Yves-Mathieu Saint Laurent já não tinha mais domínio sobre o conjunto de suas iniciais, o YSL 
languidamente entrelaçado em 1962 pela artista Cassandra e que se tornaria logotipo 
universal. Morto em conseqüência de um tumor cerebral, o eterno príncipe da moda, ainda 
belo aos 71 anos, andava triste - para alguns, a palavra certa é "deprimido".  
 
Em 1993, época de recessão na França, a marca fundada por ele e Pierre Bergé passa a ser 
gerida pelo grupo Elf-Sanofi, a divisão de perfumes, cosméticos e farmacêuticos da estatal de 
petróleo Elf Aquitaine, que pagou 3,6 bilhões de francos (US$ 645 milhões), valor 
subestimado. Saint Laurent continuou, no entanto, como alma e imagem da grife, monstro 
sagrado em quem não se mexia.  
 
Seis anos depois, o mestre via a maison Yves Saint Laurent partir-se em duas. A alta-costura 
ficou com a Artémis, holding pessoal e capricho de François Pinault para manter o amigo Yves 
no comando dos alfinetes de uma clientela mais do que seleta, composta sobretudo por 
mulheres de xeques. Prêt-à-porter e perfumes, principais negócios de qualquer marca, ficaram 
com o Grupo Gucci, então filial de Pinault-Printemps-Redoute (PPR), um dos conglomerados de 
luxo que surgiram na década e saíram comprando tudo, impondo novos personagens. .  
 
O orgulho francês de monsieur Saint Laurent foi arranhado quando um texano foi colocado à 
frente do estilo da marca fundada por ele. Era Tom Ford, já o principal estilista dos anos 90, 
que depois de colocar a marca Gucci novamente no mapa ainda ganhava mais superpoderes 
como diretor criativo, agora também da YSL.  
 
Os franceses torceram o nariz por ter um americano no comando de uma de suas marcas mais 
emblemáticas. Mas logo Tom Ford conseguia exercitar os dois estilos de forma magistral, sem 
que uma marca interferisse em outra. Se Gucci era Sophia Loren, YSL era a imagem de 
Catherine Deneuve, musa de Yves, declarou Ford. E os franceses foram obrigados a dar de 
ombros.  
 
Alegando não se reconhecer mais na atividade de moda, em 2002, três anos antes de Ford 
deixar o Grupo Gucci para projeto sólo, Saint Laurent dá adeus também à alta-costura. A 
despedida foi no Centro George Pompidou, em Paris, com desfile-retrospectiva de seus 40 
anos de criação. Foi triste.  
 
Nos últimos tempos quase não saía de casa, mas acompanhava a moda com lupa. Reservado e 
tímido, não trocou farpas com seus sucessores, cilada que acometeu até Hubert de Givenchy, 
outro que cedeu o trono a intrusos, ingleses, no caso, primeiro John Galliano, depois Alexander 
McQueen. McQueen comprou a briga. Em 1996, aos 26 anos, alçado ao topo da marca 
Givenchy por Bernard Arnault, do grupo LVMH, afoito e sem cabeça para contornar as críticas 
negativas a seus desfiles, classificou o trabalho de Givenchy de irrelevante. No contra-ataque, 
Givenchy estabelecia o quadro da moda atual. "Jovens mercenários e desrespeitosos com os 
fundadores, a serviço do dinheiro dos conglomerados."  
 
Quem domina hoje no quartel-general da Yves Saint Laurent, na Avenida George V, em Paris, 
é Stefano Pilati, italiano de barba e cabelo encaracolado que parece ter sido cunhado a ferro 
em antigas moedas. Pilati vai bem por conseguir o equilíbrio de modernizar a marca sem 
deixar de prestar homenagens de estilo ao predecessor. Na coleção primavera-verão foi 
buscar, nos arquivos da maison as estrelas, elemento de estilo que Saint Laurent usou em 
certas fases de sua carreira.  
 
Nicolas Sarkozy, presidente da França, disse ter sido Saint Laurent o primeiro a elevar a alta-
costura ao nível da arte e dar dimensão planetária à moda. Uma verdade e uma mentira. 
Exímio colorista que sonhava ser Matisse, o estilista levou arte a seus vestidos. "As linhas 
vigorosas dos quadros caem muito bem no corpo feminino", cravou em 1965, ao apresentar a 
coleção Mondrian, que reproduzia quadros do pintor em vestidos retos de jérsei (teve também 
a coleção Pop Art, de 1966, inspirada em Warhol, Lichstentein e Wesselmann). A homenagem 



de Sarkozy não é precisa quando pontua os negócios planetários - o pioneiro foi Christian Dior, 
que já em 1947 emplacou sua cintura de vespa do pós-guerra nos Estados Unidos, estética 
que passou para a história da moda, justamente, como New Look, além de fazer perfumes e 
criar um império além das fronteiras.  
 
Yves soube aproveitar o caminho de negócios aberto por Christian Dior, de quem foi, primeiro, 
assistente, depois sucessor na Maison Dior. Mas não gostava da estética de saiões e corpetes 
que oprimiam a mulher e a deixavam com silhueta de pombo. Sua idéia de feminilidade era 
mais clean, o que já deixou claro logo com sua primeira coleção-sólo, Trapézio, de 1958, 
quando assumiu a maison Dior.  
 
Foi o funeral de Dior que aproximou Saint Laurent e Pierre Bergé, que viriam a ser 
companheiros de uma vida, nos negócios e nos domínios privados. Nas fotos do dia 30 de 
outubro de 1957 em Montaroux, os dois rapazolas - Yves com 21, Pierre com 27 - aparecem 
lado a lado na despedida a Dior. Em 1960, hospitalizado por, nascido em Orã, ter ido lutar na 
Guerra da Argélia, Saint Laurent, já celebridade, perde o posto na Dior para Marc Bohan e é o 
amigo Bergé o encarregado de dar a má notícia. No hospital, decidem que abririam juntos uma 
maison, o que fizeram em 1962.  
 
Saint Laurent soube captar o espírito dos anos 60 e tudo o que ainda estaria por vir até o fim 
da década. Intuiu que a alta-costura se esvaía, que a moda de rua iria "gritar", emplacou de 
vez as calças compridas para mulheres (exercitadas na década de 20 como uma extravagância 
de Chanel), em terninhos para o dia no escritório e em smokings para a noite.  
 
Também foi o primeiro costureiro a abrir uma boutique de prêt-a-porter, a mais democrática 
roupa pronta, em 1966, dois anos antes do célebre maio de 68, quando nada mais seria como 
antes. E o fez na Rive Gauche, margem esquerda do rio Sena, reduto de intelectuais, da 
boemia e de manifestações da Sorbonne com suas barricadas. Yves Saint Laurent foi um 
incendiário que não deixou a mulher perder a elegância.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 jun. 2008, Fim de Semana, p. D8. 


