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blickurframdt
Pierre Cardin dr en levande legend.
For drygt 60 flr sedan grundade han sitt
modehus, och i dag syns hans kosmos-
inspirerade kreationer pfl stilforebilder
som Lady Gaga och Charlotte Gainsbourg.
DV trdffade den ikoniska designern i Paris.
A V  C A M I L L A  A L F T H A N  F O T O :  A R C H I V E S  D E  P I E R R E  C A R D I N

' p rERRE cARDrN.  rAR r rure srdRAs"  s t i r  det  pA hans konror ' . .
Cardin hiller till pi hornet av Avenue Marigny och Faui.
Honor6, tvi steg frin presidentpalatset i Paris. Med 88 ar p..
lran dldst av de franska modeskaparna,) men han dr fortfrrr'.r: -
vigdr. Med sina ninga affarer och restauranger och mecl ::
projekt dr det Cardin som h:irskar i kvarteret.

-  I  sext io  i r  har  jag var i t  hdr .  Jag har  set t  n io  pres idcn: .
och gi,  berdttar Pierre Cardin.

Han sitter bakom ett skrivbord med pyramidformad fr,:.
designade pi 1970-talet. Mellzrn alla pappershogar sticker'
lampor r,rpp.

Det var Pierre Cardin som uppfann fransk pr6t-a-port.
digsydda,, massproducerade kldder:na som skul le bl i  etr r l . '  -

alternativ t i l l  haute couture. Det v:rr ocksi han som hrt: .
l icenssystem, vi lket ir-rneb:ir att  hans namn har dykt Lrpp , '
pirraplyer t i l l  stekpannor och veickarklockor.

Dessutom har  P ier re  Carc l in  skaoat  k lader  t i l l  The l l .
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; .rng Stones, Evita Per6n, Fidel Castro, Rita Hayworth, Lauren
: :-.rll samt den franska filmikonen Jeanne Moreau, som han bodde

..rrnrrldns med pi 1,960-talet Hans kreationer har ocksi burits av
.- ' :*erskan och skidespelerskan Charlotte Gainsbourg och den kan-
r : ivogstz stilikonen just nu - artisten Lady Gaga.

!'ierre Cardin hoppar snabbt frin den ena epoken till den andra medan
' ::: berdttar. Ofta reser han sig upp for att visa en tidning eller ett doku-
-',j::r. Kontoret er ett laboratorium och trots att han stddar lidorna varje
. -.e kommer dethela tidennya saker. Fortfarande dr dethan som fattar

. .: heslut och skriver under alla checkar i modehuset. Det hills aldrig
" :e n och de anstdllda miste koa i gingen for att prata med chefen.

i dag finns Pierre Cardin overallt i vdrlden. Dels i modevdrlden,
- :: ocksi p5, andra spelplaner. Inom arkitekturen, till exempel.

I fyoltog Pierre Cardin emot ett pris i Moskvafor sin projektplan pA
" lS0 meter hog ekovdnlig glasskulptur/byggnad med namnet Palais
- -lribre - Ljusets palats. Pi skrivbordet ligger hans forsta utkast: en
' : ruschteckning som han gjorde "pitvi sekunder".

- Det ir lustigt hur saker plotsligt tar form, inte sant?

TtERRE cARDrNs FUTURTsnsKA 6o-TALsMoDE gjorde honom vdrlds-
-,::timd, och ndr han forra iret firade jubileum kunde timingen inte ha
::rt bdttre. De korta kldnningarna, de geometriska linjerna, de linga
: 'r'larna och jackorna utan kragar som kdnnetecknade de forsta iren
. r.1ns pr6t-i-porter har kommit tillbaka i olika repriser. Det har dven
:.longklinningarna och de strukturerade kldderna gjort.
- Jagvar hela tiden ett steg fore. Det man ser i tidningarna i dag dr
Jer som jag skapade for fyrtio-femtio ir sedan. Det dr varken Dior,

iienciaga eller nigot annat, det dr Cardin. Det var en stil som var
' rnlosr satelliterna, datorn.
Pierre Cardin dr fodd i Italien, men ndr han var tvi ir flydde hans

:.ildrar undan fascismen till Frankrike. Frin nioirsildern bodde han
i rbetarstaden Saint-Etienne.

|.r var di han borjade titta i

Lady Gaga i Pierre Cardins guld-

klSnning med matchande hatt.
Fr6n musikvideon Love game.

Charlotte
Gainsbourg
i en vintage
Cardin.
Faksimil frin
Madame
Figaros jubi-

frtn 2OlO.

-:',detidningar som Vogue. "Det man ser i tidningarna
dag ar bilder som jag
fOr fyrtio-femtio ar sedan."

- Jag tyckte om materialen
.h de vackra bi lderna, och I
. le aka t i l l  Paris for att  robba 

'

:cd mode. Si jag borjade hos

skapade
\ l rnby som var skrdddere
Vichy, som var huvudstad pi

:sn tiden. Jag tjdnade pengar
ih det var samtidigt en sorts skola.

1945 kom Pierre Cardin till Paris. Med en rekommen-
.:.rrion i handen fick han jobb hos modeskaparen Paquin,
rh senare dven hos Elsa Schiaparelli. Tiden hos Paquin

'crvdde att Cardin fick skapa klader till damer frin over-
r.lssen, som kom i Rolls-Royce med sina uppasserskor.
i len trdffade folk frin teatern och litteraturens vdrld.

Efter ett ir presenterades han for Christian Dior, som
:rc-cis skulle oppna sitt eget modehus. Dir var han sedan
::rc'd och skapade The new look, som blev en sensation.

-Jag jobbade frin Stttapimorgonen till nio pi kvdllen

":h gjorde alla kappor. Senare skapade jag kldnningar
::ll maskerader i Venedig, eftersom Dior inte sjdlv hade
:rJ att gora dem. Di gav han mig alla sina kontakter.

Pierre Cardin grundade sitt eget modehus 1950, och
.:c iorsta iren var han specialiserad pi skrddderi och
:c.rterkostymer. Tre ir senare lanserade han sin forsta
::rodekollektion. Den blev en triumf i bide Frankrike
'ch USA. bland annat tack vare ledande redaktcirer

.om Carmel Snow pi Harper'sBazaar.
t'v 1,9S4gjorde han sina forsta "robes des bulles" -kldn-

:ringar som bygger pi cirklar - och samma 6r oppnade han
.in fdrsta butik.

I kontrast till Christian Dior, som inspirerades av sekel-
'kiftets belle 6poque, vdnde sig Pierre Cardin mot framti-
Jen - en tid prdglad av teknologiska framsteg och mass-
sonsumtion. Han anvdnde starka farger och designade -)-



r\ rndinspirerade kldder i nya material som vinyl. Han gjorde ocksi hjzil-
nrar och stora kroppssmycken och fick efterfoljare i designers som Andr6
(-ourrEges och Paco Rabanne.

- Jag har alltid varit inspirerad av kosmos, cirklar och odndligheten.
For cirklar har inga horn - de fortsdtter oavbrutet.

Pierre Cardin upptackte att kvinnorna hade dndrat livsstil.
- De blev direktorer, och ministrarnas fruar borjade jobba. Ndr jag sig

\.artet utvecklingen gick skapade jag pr6t-i-porter. Eftersom priserna var
rnycket ldgre kunde vanliga kvinnor ocksi kopa kldderna, si jag demo-
kratiserade modet.

TVA AR rNNAN DEN FORsTA MANNtsKnn stod pi minen, ir  1967,1anse-
rade Pierre Cardin sin mest kdnda kollektion, Cosmocorps. Reaktio-
nerna pi de fdrgstarka och kroppsnaraplaggen var splittrade. Men si har
det alltid varit, berdttar Pierre Cardin.

-Jaghar blivit mycket kritiserad. Folk sa att mina kldder var ett hin,
irtt det var konstiga kostymer som jag inte kunde sdlja. Men i dag dr det
en stil som har overlevt tiden.

Genom sina kldder, accessoarer och parfymer har Pierre Cardin med
iren skapat sig ett imperium som bland annat inkluderar Espace Cardin
- en arena for forestdllningar, konserter och utstdllningar. Det som driver
honom framht dr hans nyfikenhet for allt som dr nytt och annorlunda.

- Jag ar en dventyrare och har alltid varit intresserad av attlara kdnna
n1'a kulturer, traditioner och religioner. Det dr min passion.Jag dr ingen
sportkille och har aldrig gAtt pi nattklubbar,for dhr kastar man bort tiden.

Dock har Pierre Cardin ibland synts pi Maxim's till lingt in pi natten.
Den legendariska restaurangen overtog han 1981. Kort direfter oppnade
han filialer i New York, London och Peking.

-Jag hade kolossala intdkter som jag kunde investera, och darfor kopte

1ag. Men det dr inte pengarna som intresserar mig, utan det jag kan gora med
dem. Jag tycker om att kopa slott, skapa saker och attlevai kreativiteten.

I dag har Pierre Cardin 800 licenser, och tack vare inkomsterna
tr irn dem har han kunnat odla sina intressen.

-Jag har restauranger, jagir diplomat, jagar Unesco-ambassador.
f eg harr minga saker pi mitt bord, medan en coutureskapare som till
c 'rempel Dior dr en designer.

I dagens mode tycker han om Balenciaga, som han beskriver som
"n;reot nytt", och han it nyligen lunch med Diors chefsdesigner John
(ielliano, fast han var chockad over engelsmannens senaste plagg med
korsetter. Sidlv har Pierre Cardin alltid forsvarat ett mode som kvinnor
r..rn jobba och rdra sig fritt i.

Picrre Cardin gor fortfarande kollektioner som han visar for utvalda
,)urn.rlister och kunder. Efter nAgra irs paus frin catwalken har han
.rr cn lriiriirt visa sitt mode under pr€t-i-porter-dagarna i Paris.

- f .rg harr hela tiden olika projekt pi ging.Vet du att jagocksi gcir

'Jag ha r
alltid varit
inspirerad

I

AV KOSMOS,
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oa nd lrg heten."
mobler? Det dr en alldeles spe-
ciell stil. Det dr varken skandi-
navisk minimalism eller ita-
lienskt, det dr Cardin.

Lr 1975 oppnade han buti-
ken Design i Paris. Butikens
mobler - liksom Cardins kld-
der, smycken och bocker -

finns samlade i hans museum
i Saint-Ouen.

- Nu vi l l  jag forsoka sdl ja
mitt  hus, si  att  inte min famil j
el ler mina arvingar gor det.
Detta var mitt  l ivs drom och
nu miste jag se mot framti-
den och sdkra hur det kan
foras vidare. Jag vi l l  sdl ja t i l l
nigon som jag tycker offi,
innan j^g sit ter dar uppe,
skrattar Pierre Cardin och
pekar mot himlen.

Men han forsdkrar att han
kommer att fortsdtta att gdra
intressanta saker. Pi helgerna
brukar han designa, och nir
han inte sitter med penna och
papper och tecknar silhuetter
tar han snabbtAget till den
provensalska by., Lacoste.
Ddr har han renoverat mar-
quis de Sades slott, som tidi-
gare var en ruin. Id6n dr att
skapa "ett kulturellt Saint-

f$

Tropez".
- Iag har kopt fyrtio hus pi landsbygden. Det som intresserar mig

5,r att kopa, restaurera och skapa saker, sedan hittar j^g pit nigot
nytt.

Forra sommaren anordnade Pierre Cardin sin tionde teaterfestival
pi slottet, med opera, balett och skidespel. Han dr uppenbarligen en
projektens man, som verkar nojd med sitt liv och valen han gjort pi
vdgen.

- Om jag skulle E.ngra nAgot har i livet dr det att jag inte fick barn
med Jeanne. Men jaghar haft femlingar som jaghar uppfostrat och
jaghar levt ett vdldigt lyckligt liv. Om jag fick borja om igen skulle jag

inte dndra pi nigot. t)

**i$f

D A M E R N A S  V A R L D  N R  4 . 1 ]


