
Delicadeza, glamour e, acima de
tudo, conforto. São ingredientes cru-
ciais na confecção de um sapato femi-
nino, mas nem todas as marcas conse-
guem reunir tais características. Ou o
sapato é bonito, porém, desconfortá-
vel. Ou ele veste os pés com delicade-
za, entretanto, não tem apelo estético.

As grifes que preenchem os requisitos com maestria
são as cobiçadas Jimmy Choo, Christian Louboutin,
Manolo Blahnik - famosas no mundo inteiro. Há,
contudo, urna marca artesanal que é pouco falada,
mas possui tanto prestígio quanto seus pares. E a
inglesa Gina, que cobre os pés de celebridades como
Kylie Minogue, Victoría Beckham e Madonna. A
cantora pop se derreteu por um par de sapatos púr-
pura coberto de glitter. Ela o escolheu para usar
na seção de fotos do álbum Confessiom on the Dance
F/oor, lançado em 2005. "A
Gina briga em pé de igualdade
com as marcas mais consagra-
das", diz a consultora de moda
Manu Carvalho. "Só não é tão
conhecida porque adota uma
linha lowfrofile."

Criada em 1952 pelo artesão cipriota Mehmet Kur-
dash, a loja foi batizada com o nome Gina em homena-
gem à voluptuosa atriz dos anos 50, a italiana Gina Lo-
llobrigida. Com urna produção ainda artesanal - a fá-
brica tem apenas 50 funcionários - e duas lojas próprias
na Inglaterra, a, marca aparece em grandes lojas de de-
partamento inglesas e em butíques em Portugal, na
Espanha, Franca e Itália. Conquistar as mulheres não é
problema. "Nossa qualidade se equipara à dos sapatos
italianos", gaba-se Aydin Kurdash, filho de Mehmet e
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atual designer da marca. "Mas não procuro saber o que
os outros estão fazendo antes de colocar minhas idéias
no papel." Em sua prancheta, os ingredientes necessári-
os para um sapato Gina passam longe do comum, do
óbvio e do previsível. "Quando imagino uma mulher
usando nossos sapatos, quero que ela se sinta feminina
e poderosa. Quero que realize suas fantasias", diz. Ce-
tim, pelica, couro e cristais Swarovski são materiais que
não podem faltar na bancada de criação, de onde saem
modelos que provocam os sentidos. "A mulher precisa
ficar tão entusiasmada com o sapato como um homem
se sentiria ao comprar uma Ferrari", brinca Aydín.

A criação de sapatos é uma arte que passa de geração
em geração na família de Aydin. Seu pai se estabeleceu
em Londres, em 1950, vindo da ilha de Chipre, na exu-
berante região do mar Mediterrâneo. Foi lá que o jo-
vem Mehmet Kurdash aprendeu com um tio a criar e
fabricar sapatos. Já na capital inglesa, o artesão passou a
se dedicar ao ofício. Um ano depois, com a fábrica fun-

cionando, Mehmet
passou a levar os fi-

lhos — Aydín tem
dois irmãos,

Attila e Altan Kurdash — até seu local de trabalho. "Não
era uma obrigação. Apenas aproveitávamos os horários
livres e feriados para passarmos mais tempo juntos", re-
lembra o designer. Do passatempo, nasceu o interesse
em aprender mais e a seguir os passos da família.

Aydin, que caminhava a passos largos na carreira
musical de violinista, deixou para trás uma vaga na in-
glesa Royal College of Music para se dedicar exclusiva-
mente ao processo de criação de sapatos. "Nunca fui
para a faculdade nem fiz cursos especializados. Tudo o
que sei aprendi observando meu pai." Mehmet, hoje
com 84 anos, não freqüenta mais a fábrica, mas se man-
tém informado sobre as novas coleções e o andamento
dos negócios. A tarefa de cuidar da empresa ficou para
os herdeiros: Attila é o responsável pela administração,
enquanto Altan cuida das vendas online. "Apesar de ser
muito celebrada na Europa e estar constantemente em
editoriais de moda, a estratégia não foi pôr a loja em
escala global", diz Manu Carvalho. Mas isso pode mu-
dar em breve. Segundo Aydin Kurdash, eles já discu-
tem a possibilidade de abrir póntos-de-venda no Ori-
ente Médio. "Nos próximos dois ou três anos já será

• possível abrir uma loja em Dubai", diz.
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