A stílus császára, aki megreformálta a divatot
és megváltoztatta a nőt
The Emperor of style, who reformed fashion and changed women
A francia haute couture mesterének, Yves Saint Laurent-nak állít
emléket az október 3-án Párizsban megnyílt új múzeum, a Pierre Bergé–Yves Saint Laurent alapítványnak köszönhetően. A múzeum helyszínét a divattervező egykori műterme adja, így a látogatók nem csupán
a kiállított műtárgyakban gyönyörködhetnek, de megérezhetik a hely
varázslatos hangulatát is. A teljes YSL-gyűjtemény 5000 ruhadarabból
és 15 000 kiegészítőből, több ezer rajzból, képekből, egyéb dokumentumokból áll. A kiállításon 50 modell tekinthető meg, de kiegészítők,
képek és tervek is várják az érdeklődőket. A tervező ikonikus szemüvegét és fehér ingét is láthatjuk. Ezekkel a személyes holmikkal még
jobban átérezhetjük Yves Saint Laurent szellemiségét. A múzeum minden divatkedvelő számára izgalmas programnak ígérkezik. Párizsban
járva érdemes megnézni a kiállítást, ahol ideiglenes tárlatokkal is találkozhatunk. Ez nemcsak egy remek elfoglaltság, de nagyszerű lehetőség is, hogy tiszteletünket tegyük egy kivételes tervező előtt, aki a
divattörténelem egyik legnagyobb személyisége. A marokkói
Marrakechbe látogatva ugyancsak kihagyhatatlan az október 14-én
megnyílt második Yves Saint Laurent Múzeum, ahol a divat zseniális
művésze a kreációihoz számtalan inspirációt kapott.
Bencze Bianka

The new museum opened in Paris on 3rd October pays tribute
to the master of French couture, Yves Saint Laurent. The museum
was set up thanks to the Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent Foundation. The venue of the museum is the designer’s former studio, so
visitors can not only see the objects on display, but could also feel
the magic of the place. The whole YSL collection consists of 5,000
pieces of clothing, 15,000 accessories, and thousands of drawings,
pictures and other documents. 50 models can be seen on the exhibition, but other accessories, pictures and sketches are also displayed. The iconic white shirt and the glasses of the designer can
also be seen there. Through these personal belongings one can feel
better the spirit of Yves Saint-Laurent. The museum offers an exciting programme for all fashion lovers. When in Paris it is worth
seeing the museum, where temporary exhibitions are also organised. It is not only a great pastime, but also a good opportunity to
pay tribute to the exceptional designer, one of the greatest figures
in fashion history. Visiting Marrakech in Morocco one should
also visit the Yves Saint-Laurent Museum opened on 14th October,
as the ingenious artist of fashion gained a lot of inspiration in that
country.
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