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Wanneer de 21-jarige Yves Saint Laurent eind jaren 50 Pierre Bergé ontmoet, vindt
hij de man van zijn leven. De timide jongen heeft zojuist de leiding gekregen over het
slechtlopende modehuis Dior en weet met zijn baanbrekende ontwerpen de
aandacht van de wereld op zich te vestigen. Dior wordt weer een topmerk en al snel
beginnen de twee geliefden voor zichzelf. Dit is het begin van een wervelende
carriere, Yves St. Laurent en Pierre Bergé zetten de wereld op z'n kop. Omgeven
door hectiek en glamour begeven de geliefden zich van de Parijse catwalk naar
Studio 54 in New York, van bohémien Greenwich Village tot Marokko. Een leven
gevuld met vrienden als Mick Jagger en Andy Warhol, doordrenkt van schoonheid en
kunst, maar ook van drugs en bittere melancholie.

In 2008, na het overlijden van Yves, besluit Pierre afstand te doen van hun
gezamenlijke kunstcollectie die ze met zo veel passie hadden opgebouwd. Hierdoor
onthult hij de vruchten van hun permanente zoektocht naar schoonheid en verleiding.
YVES SAINT LAURENT L´AMOUR FOU, vol authentieke beelden, interviews en
wervelende modeshows, nodigt ons uit de intimiteit van Yves Saint Laurent en Pierre
Bergé te ontdekken, twee geliefden die onze wereld hebben veranderd.
Winnaar van The Prize of the International Critics (FIPRESCI Prize) op het
filmfestival van Toronto.
100 min. / 35mm / Kleur / Dolby Digital/ Frans gesproken

YVES SAINT LAURENT L´AMOUR FOU wordt in Nederland gedistribueerd door ABC/
Cinemien. Beeldmateriaal kan gedownload worden vanaf: www.cinemien.nl/pers of
vanaf www.filmdepot.nl

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Gideon Querido van Frank,
+31(0)20-5776010 of gideon@cinemien.nl
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Yves Saint Laurent (Algerije, 1936) won op zijn 17e de eerste prijs in een wedstrijd
voor het ontwerp van een cocktailjurk. Een jaar later, in 1954, trad hij toe tot de
modeschool van de Chambre Syndicale de la Couture. Daar werd hij voorgesteld aan
Christian Dior die hem prompt in dienst nam. Toen Dior in 1957 stierf, kreeg de 21jarige Saint Laurent de leiding over het modehuis Dior en de opdracht om het van de
financiële ondergang te redden. De ontwerpen van Saint Laurent waren zo
vernieuwend, dat zij tot grote successen leidden en Dior weer op de kaart stond.
Saint Laurent werd in 1960 opgeroepen voor militaire dienst, maar daar hield hij het
niet lang uit. Hij werd er depressief en uiteindelijk ontslagen. Als gevolg van zijn
zenuwinzinking werd Saint Laurent de leiding over het modehuis Dior ontnomen. Hij
begon samen met zijn geliefde Pierre Bergé zijn eigen merk met de nu bekende
initialen YSL. Tijdens de jaren zestig en zeventig populariseerde het bedrijf trends
zoals de 'beatnik look' en de puntlaarzen die tot dijhoogte de benen omsloten. Tot
zijn clientèle behoorden onder meer zijn muze Loulou de la Falaise en Catherine
Deneuve. Met Bergé opende Saint Laurent in 1962 zijn eigen modehuis. In 1993
werd het modehuis van Yves Saint Laurent verkocht aan het farmaceutische bedrijf
Sanofi voor ongeveer 600 miljoen dollar. In 1999 kocht Gucci het YSL-merk en kreeg
Tom Ford de leiding over de ready-to-wearcollectie, terwijl Saint Laurent de haute
couturecollectie ontwierp. In 2002 trok Saint Laurent zich terug uit de modewereld en
ging met pensioen. Yves Saint Laurent overleed op 1 juni 2008 op 71-jarige leeftijd.
Zijn uitvaart werd bijgewoond door prominenten uit de Franse culturele en politieke
wereld, waaronder Sarkozy, president van Frankrijk.

