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AS BOLSAS
EXPLODIRA
Os óculos e os relógios também. A tiracolo, no
pulso ou no rosto, os acessórios do momento
têm em comum o tamanho exagerado

Bel Moherdaui

O que faz o motor da moda gi-
rar é, com o perdão da palavra
insuportável, uma sinergia.
Numa das pontas, brotam as

idéias ultracriativas (ou ultra-recicla-
das) saídas da cabeça de estilistas ge-
niais. Para que elas realmente funcio-
nem, precisam estar em sintonia com a
outra extremidade "do processo: o tu-
multo de informações que pulula nas
ruas. Quando uma -tendência muito
marcante aflora, fica difícil determinar
onde o processo todo começou. É o
que acontece atualmente com a inva-
são dos acessórios gigantes. Onde nas-
ceram as bolsas em incontido processo
de expansão? Ou os óculos com di-
mensões de máscaras de mergulho?
Apesar das dúvidas quanto à origem
exata, sabe-se com precisão quem os
divulga: mulheres famosas, com aces-
so privilegiado aos últimos lançamen-
tos. Seja no ombro da superstar Ma-
donna, no rosto da superaparecida
Paris Hilton ou nas mãos das su-
perdescoladas gêmeas Mary-Ka-
te e Ashley Olsen, tudo o que se
vê atualmente é enorme. "Es-
ses acessórios oversized, prin-
cipalmente óculos e relógios,
fazem parte de uma onda retro
que veio das ruas, dos festivais,
para a passarela. Independente-
mente da grife, essas peças são
uma forma de deixar uma marca,
mostrar que a mulher entende de
moda e sabe ousar. Mas é preciso
manter as proporções corretas para
não ficar parecendo personagem de
desenho animado", disse a VEJA Ra-
chel Jones, especialista em acessórios
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do WGSN, serviço on-line que acom-
panha tendências de estilo e de com-
portamento mundo afora.

Apesar do risco de "engolirem"
suas usuárias, os acessórios gigantes
têm algumas vantagens sobre seus pre-
decessores. "'Ao contrário dos modelos
usados nas décadas de 60 e 70, que
também eram muito grandes, os ócu-
los de hoje têm uma curvatura que faz
com que envolvam, vistam o rosto",
descreve Leandro Escudeiro, da im-
portadora Wilvale. A evolução da pes-
quisa de materiais também permite
bolsas mais leves, que apesar do tama-
nho não provocam danos irreversíveis
à coluna. Sem contar que, nos relógios
do momento, as horas saltam literal-
mente aos olhos. O relógio bem mas-
culino e pesado é o sucesso atual, mas



há exceções como o exuberante DV
One, da Versace, que reproduz um mo-
delo clássico em dimensões maiores e
tem edição limitada (99 exemplares),
com mostrador de madrepérola, pul-
seira de cerâmica rosa, 45 safiras e on-
ze diamantes. Para alívio de maridos
abonados, não chegou ao Brasil.

"O que vem acontecendo neste ano
é que as mulheres estão usando menos
acessórios no pescoço e muito mais
nas mãos. No pulso, em geral vai
um relógio grande, muitas vezes
acompanhado de pulseiras clona-
das (duas ou três iguais) e uma bol-
sa enorme, quase uma escultura, que
elas usam pendurada no canto do
cotovelo. A mão tem de estar
poderosa, mostrando inde-
pendência e sensualida-
de", entusiasma-se Chris-
tian Hallot, representan-
te da rede de joalherias
H.Stern. Escandalosa-
mente grandes, as bol-
sas das grifes mais es-
telares são, claro, es-
candalosamente caras.
Podem ser de lona, co-
mo na versátil Coco

Cabas, da Chanel (l 225 dólares nos
Estados Unidos), de palha com pele
de cobra, como na extravagante B.
Fendi (média de 2 000 dólares), jeans,
náilon ou até couro. A vantagem é que
acomodam todos os elementos neces-
sários à sobrevivência diária, do kit de
maquiagem à câmera digital e ao
iPod, passando pela carteira e pelas
chaves do carro -- ainda que para

achar qualquer um deles sejam
necessários mais de vinte
minutos de exploração.

Na corrida das bolsas
gigantes, as grifes compe-

tem para ver qual criará o
modelo mais desejado da es-

tação. Aquele que será
admirado, disputado e
inevitavelmente co-
piado. A novíssima
Steamer Bag Mono-
gram Leopard, da
Louis Vuitton, que
combina a tradicio-
nal tela de mono-
grama ao couro de
boi com estampa
de leopardo, é

uma forte con-



corrente da temporada. Desenhada
por Marc Jacobs, tem dimensões tão
superlativas quanto seu preço: 22 000
reais. Apenas cinco chegam às lojas
brasileiras da grife nesta semana, e já
há quinze consumidoras de. olho. Ou-
tra que está no páreo é a nova obra-
prima assinada por John Galliano, a
Gaúcho, da Dior, fruto de um elabo-
rado processo de manufatura (acom-
panhe as etapas no quadro ao lado).

Todo esse esforço na criação de
bolsas "vendedoras'' tem uma explica-
ção simples: elas podem garantir a so-
brevivência das marcas
de luxo. "Em geral, bolsa
representa 40% do volu-
me de vendas e 30% do
faturamento de uma gri-
fe", calcula Rosângela
Lyra, diretora da Chris-
tian Dior no Brasil. "Per-
fume e acessórios são o
que alavanca a marca.
Muitas vezes, a primeira
referência que se tem de
uma grife é um sapato ou
uma bolga", concorda
Natan Rorhão. responsá-
vel pelas linhas femini-
nas da Arrnani no Brasil. A
casa, famosa pelas roupas
bem cortadas, começou re-
centemente a entrar de
maneira mais consisten-
te no campo dos aces-
sórios, montando loja e
equipes de criação espe-
cíficas para eles. Qualida-
de, originalidade e a aura
de glamour são cada vez
mais necessárias para as
grandes grifes num mun-
do em que grandes redes
como Zara, H&M
e até Wal-Mart
— que acaba de
lançar uma cole-
ção de roupas, con-
comitantemente à
semana de moda de
Nova York — têm a
vantagem de produ-
zir em pouquíssimo
prazo e a baixo custo
peças antenadas com
as últimas tendências.
Quem não perceber o
poder da concorrência dos
produtos baratos pode ver
suas bolsas despencar. •
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