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L’ amour fou
Ik ben dol op films over mode en kunst. Samen met 
m’n dochter ernaartoe. De film gaat over het leven van 
en de liefde tussen twee mannen: Yves Saint Laurent en 
Pierre Bergé. Vijftig jaar deelden ze liefde en leed.  
Yves was nauwelijks twintig toen hij bij modehuis  
Dior al de belangrijkste ontwerper was met  
revolutionaire creaties. Zijn homoseksualiteit 
bracht hem in de problemen toen hij niet in het  
leger wilde, hij negatieve pers over zich heen kreeg  
en werd ontslagen. Met behulp van Pierre begon hij  
een bedrijf dat uitgroeide tot het imperium YSL.  
Het broekpak, de Mondriaan jurk, de safari look - ze 
worden allemaal wereld beroemd. Naast de couture 
begint hij met de prêt-a-porterkleding, goed-
gemaakte, draagbare kleding die de vrouw mooier 
en zelfverzekerder maakt.
Maar Yves Saint Laurent leed aan depressies,  
raakte aan de drugs en drank. De presentatie  
van een nieuwe hautecoutureshow was het enige  
moment waarop hij even gelukkig was.
Yves en Pierre hadden droomhuizen in Marra-
kech en Normandië, maar zelfs de prachtige  
tuinen daar konden hem niet van zijn depressies 
verlossen. Hij had geen zin meer om vrienden te  
ontvangen en sterft uiteindelijk doodongelukkig en 
eenzaam. De film eindigt met de spectaculaire veiling 
van hun indrukwekkende kunstcollectie. Pierre vertelt 
daarbij dat kunst geen ziel en geen waarde heeft en  
dat alleen zijn liefde voor Yves waarde had. Nu is er al-
leen nog een museum, waar kleding, accessoires en 
dessins worden bewaard. En waar tentoonstellingen 
van ei gen tijdse kunstenaars worden gehouden. Ik ging 
er kijken naar werk van David Hockney, die zijn 
zonnebloe men met een computer schildert. 
Jammer, zo’n einde aan een leven vol passie!
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De Expositie Botanische Tekeningen van Janneke  
Brinkman in Museum Jan van der Togt in Amstelveen  
loopt nog t/m 25 september 2011.

Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl. 
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