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• POR JUL IANA Z A N E T T I N I 

O ano de 2 0 1 2 marca duas décadas da 
marca Christian Louboutin. O designer, 
responsável por materializar em calçados o 
sonho de consumo das mulheres, sempre 
sonhou em ser sapateiro. Nascido em Paris, 
em 7 de janeiro de 1964, foi criado pela mãe 
e mais três irmãs. Nesse ambiente familiar, 
tomou conhecimento do universo e dos 
desejos femininos, que serviram de inspiração, 
futuramente, para suas criações. 
Desde menino, costumava esboçar 
calçados. Apaixonado por cabarés, aos 
16 anos de idade, ofereceu ao Fol ies 
Bergere, uma famosa casa de espetáculos 
parisiense, desenhos de sapatos para todas 
as dançarinas. Por s inal, o fascínio por este 
tipo de ambiente faz com que o designer 
assista, atualmente, até quatro vezes o 
mesmo musical. 

O apelo erótico, uma constante entre seus 
trabalhos, se faz tão presente que, para a 
criação de um novo par de sapatos, Louboutin 
elege uma musa, muitas vezes a imaginando 
nua. Este erotismo o faz acreditar que a beleza 
precisa ser elemento primordial, sendo o 
conforto deixado para segundo plano. 
Após aprender técnicas calçadistas com Charles 
Jourdan, em 1981 Christian Louboutin trabalhou 
como freelance para outras casas de renome 
como Chanel, Yves Saint Laurent e Roger Vivier 
antes de lançar sua própria grife, em 1992. 
Foi também naquele ano que ele aplicou a cor 
vermelha ao solado de seus calçados. Reza a 
lenda que a inspiração partiu das unhas de uma 
de suas funcionárias que sempre as pintava de 
vermelho. Foi então que ele percebeu a forte 
ligação entre cor e erotismo. 
Seus calçados ornamentais com o solado 
colorido que tanto lhe renderam fama já 
atravessaram diversas passarelas mundo 
afora. Hoje, ele colabora com marcas como 
Stella McCartney, Alexander McQueen, Jean 
Paul Gaultier e Diane Von Furstenberg, de 
quem é amigo há muitos anos. Além disso, 
por conta desta sacada, Louboutin também 
sofreu algumas dores de cabeça pelo fato 
de diversas marcas usarem a mesma ideia. 
Mesmo patenteada, em 2 0 1 1 ele perdeu uma 
ação contra a YSL, que também havia usado 
a cor vermelha no solado de seus calçados. 
Numa grande sacada de marketing, mais 
recentemente o designer decidiu aplicar o 
solado azul-celeste com exclusividade para 
noivas. Dentre os Louboutin mais conhecidos, 
estão "Pigalle", "Simple Pump", "Lady Peep" e 
"Very Prive". 
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Text Box
Fonte: UseFashion journal, São Leopoldo, ano 9, n. 101, p. 78, jun. 2012. 




