
Quando o discreto e quase tími
do Pierre Hardy nos recebe em seu 
ateliê, na rue de Lancry, 63, no 10o 

arrondissement, em Paris, parece 
até deslocado entre tantos sapatos 
coloridos. Vestido de tons neutros 
dos pés à cabeça — e com um Nike 
nos pés — ele comenta embaraçado 
que normalmente veste suas cria
ções, mas, naquele dia nublado de 
junho, decidira variar. Correndo com 
os últimos preparativos para o des
file da coleção Cruise que acontece
ria dali a alguns dias em Nova York, 
ele também está em plena produ
ção das peças da coleção de inver
no 2012/2013, já exibidas na sema
na de moda de Paris. Esparramados 
pelo espaço inteiramente preto, se 
observam alguns pares de sapatos 
de camurça e píton em tons verde-
esmeralda, roxo e alaranjado. Ao su
bir as escadas, chega-se ao pequeno 
estúdio, de não mais de 50 metros 

quadrados, onde ficam pares antigos 
de botas, sapatos e sandálias, como 
um arquivo vivo a contar histórias 
para sua enxuta equipe de três dese
nhistas. Diante de nosso incontrolá
vel impulso de tocar nas peças, que 
contemplam gostos tão diferentes, 
ele sorri. "Muitos elementos com
põem minhas coleções e é difícil ex
plicar o meu gosto. Acho que ele é 
um misto de minha cultura, minha 
educação, as viagens que fiz, quem 
eu sou", divaga. 
E quem ele é? Um parisiense cria
do em Paris que estudou anos de 
dança contemporânea e se formou 
em artes plásticas na École Norma-
le Supérieure. Um artista que caiu 
meio por acaso na moda, com as 
ilustrações que fazia para revistas 
como "Vanity Fair Itália" e "Vogue 
Homme". Sua chefe na época, N i -
cole Bernardaud, foi chamada para 
trabalhar na Christian Dior e levou 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Hardy junto. Era um bom momen
to, pois, nos anos 8o, as grandes 
grifes como Prada e Salvatore Fer-
ragamo deixavam de ser as únicas 
grandes do universo dos sapatos, e 
os calçados fashion começavam a 
ganhar espaço. Foi nesse ambiente 
que surgiram nomes como Chris
tian Louboutin, Manolo Blahnik, 
Jimmy Choo e Nicholas Kirkwood. 
Em 1987, Hardy desenhou então sua 
primeira coleção de calçados femi
ninos, para a Dior. Começou com o 
pé direito e ficou por lá durante três 
anos. "E então eu soube que a Her
mes queria começar a fazer sapatos", 
diz. Ele foi convidado e aceitou na 
hora. "Em 1990 comecei a criar para 
eles e não parei mais", conta. Hardy, 
porém, sabia que poderia alçar voo 
solo e, nove anos depois, lançou sua 
própria marca. Em 2001 começou 
uma parceria criativa com o estilista 
Nicolas Ghesquière na Balenciaga. 
No mesmo ano, recebeu uma pro
posta inusitada. "Estava almoçando 

"Não me inspiro em Hollywood 
porque as mulheres que 

vivem ao meu redor não vivem 
como a Sarah Jessica Parker" 
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Um desafio precioso 

As joias são o mais recente 
projeto de Hardy 

Em 2001, Pierre Hardy aceitou a proposta 
de assumir a direção criativa de uma futura 
linha de joalheria para a Hermès. Em suas 
criações, lhe acompanha sua forma gráfica 
favorita: o cubo. "Esse é um desenho que 
se pode ver em igrejas do século XV e, ao 
mesmo tempo, na arte óptica dos anos 70, 
Gosto dessa forma bidimensional", diz. De 
coleção em coleção, em novembro de 2010 
lançou as primeiras peças de alta joalheria, 
inspiradas nas raízes equestres da grife, 
sobretudo em cascos e chicotes. 
Os preços das joias começam em US$ 23,6 mil 
e chegam a US$ 880 mil, caso do colar 
"Fouet"(ao lado), que significa chicote, em 
francês, cravejado com 3.669 diamantes. 

com Jean Louis Dumas, à época pre
sidente da Hermès, e ele pergun
tou se eu topava criar joias. Foi algo 
muito espontâneo. Pensei por 24 
horas porque não entendia nada do 
assunto, mas é claro que topei", diz. 
Entre tanta efervescência criativa, 
não deve ser fácil separar os espíritos 
de todas essas marcas, mas ele é i m 
pecável. "Hardy consegue a proeza de 
ser ele mesmo sem ferir o DNA das 
marcas que atua, cria imagens gráfi
cas em sua própria coleção, é arrojado 
na Balenciaga, luxuoso na Hermès e 
ainda, propõe uma estética mais 
simples em seus projetos de sucesso 
para a Gap — caso da coleção cápsu
la de 2007", define Flávio Bragança, 
coordenador da pós-graduação de 
produção de moda e styling da Uni 
versidade Veiga de Almeida. Quem 
explica o processo é o próprio Hardy: 
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"Divido as ideias na minha cabeça 
como se elas ficassem comparti
mentadas em caixas separadas: a da 
Gap, a da Hermès, a da minha marca, 
a das joias..." É nessa organização que 
ele procura catalogar também suas 
inspirações, aparentemente caóticas, 
apreendidas principalmente no uni
verso das artes e na observação de 
pessoas, enquanto espera um voo no 
aeroporto, por exemplo. 
"Seu estilo marcante revela um ecle
tismo provocador, no qual valores 
como a harmonia e a beleza são rein
terpretados com humor. Seu design 
atrai o olhar e desperta a imaginação", 
diz Bragança. Só na última coleção 
de sua grife, para se ter ideia, essas 
inspirações se mesclam e fundem, 
como as imagens de um caleidos
cópio: de grafismos dos anos 8o ao 
espírito couture dos 40, de músicas 
e álbuns da era Disco ao movimento 
Bauhaus, passando pelas fotos abs
tratas de Robert Mapplethorpe e pe

las obras coloridas do pintor italiano 
Valerio Adami. O resultado é uma 
linha com volumes aerodinâmicos e 
cores fortes. A matéria-prima pas
sa de veludo a cetim com paradas 
no neoprene, na camurça e no quase 
onipresente couro. E os preços giram 
em torno de US$1 mil. 

Arquitetura e Hollywood 
As formas recortadas, as pontas 
finas e, principalmente, os saltos-
agulha renderam a alguns de seus 
calçados o apelido de arranha-céu. 
"Seus sapatos são conhecidos pelo 
desenho quase arquitetônico", diz 
Bragança. Isso leva a uma questão, 
constante ao longo de sua carreira: 
já pensou em trabalhar com arquite
tura? "Não. Eu adoro a velocidade da 
moda. Se uma coleção não der certo, 
logo vem outra para você se superar. 
Na arquitetura, as coisas são mais 
definitivas", diz. Hardy conta que 
nem pensa a respeito do conforto 

a cada nova coleção, pois ele deve, 
obrigatoriamente, existir. "E tam
bém não me inspiro em Hollywood 
porque as mulheres que vivem ao 
meu redor não vivem como a Sarah 
Jessica Parker", acrescenta. 
Mesmo sem ter as celebridades em 
mente, já conquistou várias delas, 
como Nicole Kidman, Demi Moore 
e a própria Sarah. Com seus sapa
tos masculinos também coleciona 
admiradores. P.Diddy, Kanye West 
e Elton John já foram vistos com 
suas criações nos pés. Sua marca 
hoje é vendida em 100 países, mas 
ele mantém apenas três lojas pró
prias, sendo duas em Paris e uma 
em NY. Aos brasileiros, resta via
jar ou comprar os calçados criados 
por ele para a Hermès. Com tanto 
trabalho em vista, ele nem pensa 
em parar, mas já tem um plano de 
aposentadoria: "Talvez, quando fi
car bem velhinho, eu me dedique a 
pintar paisagens." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Istoé Platinum, São Paulo, n. 32, p. 72-75, ago./ set. 2012.




