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A HISTÓRIA DA BOLSA
MAIS FAMOSA DO MUNDO
A BIRKIN DA HERMÉS
by Paula Lorentz

Como surgiu a idéia de confeccionar a bolsa
mais desejada de todos os tempos...

Como surgiu....
Jane Birkin, na foto acima, é uma cantora e atriz
inglesa que foi ícone de beleza e estilo nos anos
60... No início dos anos 80, ela partia de avião para
uma viagem, e carregava consigo uma bolsa de
vime que arrebentou dentro do avião e tudo caiu
pelo chão...No avião também viajava o dono da
HERMÉS, Monsieur Jean Louis Dumas...Cavalheiro,
ajudou a Sra. Birkin a recolher tudo que havia caído,
enquanto escutava e anotava todas as queixas dela
quanto ao fato de não encontrar nenhuma bolsa
que valesse a pena para viajar durante um final de
semana longo que coubesse todos os ítens dos
quais uma mulher necessita...
Em 84 a HERMÉS lança a bolsa que foi o resultado
da conversa no avião, e que recebe o nome de
BIRKIN... Até hoje é um dos best-sellers da marca e
uma das bolsas mais reconhecíveis e copiadas no
mundo da moda...
A atriz tem um estoque de BIRKINS para a vida
inteira...E olhem, ela não gosta da bolsa
novinha...Quando as recebe, joga-as no chão,
contra a parede, amassa, pisa sobre as bolsas,...tudo
para dar um ar de muito usada !!!

Curiosidades...
A bolsa BIRKIN leva de 72 horas a 2 semanas
para ser confeccionada e é feita de uma única
peça de couro...O artesão que a faz "assina"
com um carimbo a sua criação...Se a bolsa
volta por algum motivo para conserto ou
restauro, ela é sempre encaminhada para o
mesmo artesão. Na falta dele, a bolsa vai ao
seu pupilo para que não se veja diferença na
tensão dos pontos e no cuidado com o
tratamento com o couro da bolsa.
Hoje em dia só se consegue uma bolsa
HERMÉS BIRKIN em lista de espera que
chega a ser de até 2 anos !!!... e pela bagatela
de 7,000 USD para cima, dependendo da
pele e dos detalhes, como até fecho de
diamantes.....
Loucura ou realidade? O que vocês acham?

Obrigado....
Curta nossa fanpage: facebook.com/blogpaulalorentz
www.paulalorentz.com.br

