


RARIDADE 
Algumas peças são únicas e 

seus valores variam de 
50 mil euros a 1,8 milhão de 

euros. As cores fortes são 
características da coleção 

Um caleidoscópio composto de memórias recolhidas ao l o n 
go de diversas viagens pelo mundo foi o ponto de partida do 
designer francês Lorenz Báumer, 45 anos, para criar a primeira 
linha de alta joalheria da grife Louis Vuitton, lançada no ano 
passado. E nada poderia inspirá-lo mais. Afinal, Báumer é filho 
de diplomata. "Sempre viajei muito com meus pais, e moramos 
em diversos lugares: EUA, Jordânia, Israel, Canadá, Áustria, 
Alemanha e França", contou à Platinum. E foi a profissão do 
pai que, indiretamente, provocou a paixão do designer. "Meus 
pais recebiam constantemente pessoas em casa, e minha mãe 
era muito elegante. Ela tinha muitas jóias e as usava sempre 
nessas recepções. Eu ficava admirado ao ver que ela se torna
va uma verdadeira princesa e sempre quis conhecer melhor 
aquela 'varinha de condão' capaz de transformar as mulheres." 
Tendo crescido com esse sonho, Baumer se formou, então, em 
engenharia de produtos na École Centrale, em Paris, em 1988. 
Passou pelo design de móveis e bijuterias — até chegar à joa
lheria. Sua primeira coleção foi lançada em 1989. E era apenas 
o começo. 

Baumer ainda foi diretor de joalheria 
das grifes francesas Boucheron e Chanel, 
onde permaneceu por 20 anos até que, 
em 2009, foi convidado para assinar a l i 
nha superior de jóias da Louis Vuitton. E, 
ao deparar-se com a grife conhecida por 
produzir elegantes baús e malas repletos 
de importância histórica, reencontrou 
suas memórias de viagem. "São l em
branças não lineares, como fitas, círculos, 
movimentos de dança, cores, carros, do
ces, frutas, arte, arquitetura e a rosácea 
de uma igreja", disse Baumer. Todo esse 
universo de referências se cruza nas pe
ças concebidas por ele, que variam de 50 
m i l euros a 1,8 milhão de euros. Os sete 
colares — que são peças únicas — se re-



velam em explosões de cores e refletem 
um savoir-faire refinado. Cada um envol
ve mais de m i l horas de trabalho manual, 
levando cerca de um ano e meio para ficar 
pronto. "O fato de usar várias cores ao 
mesmo tempo é raro na joalheria e essa é 
uma ousadia muito bem-vinda", comen
ta Miche l Seiler, professor de desenho 
de jóias do curso de moda da Faculdade 
Santa Marcelina. "Outra inovação é a ren
da de ouro, criada por ele", completa. 
"A renda de ouro é o elemento que per
passa todas as peças dessa coleção. O 
que mais me agrada nela é o fato de tra
zer feminilidade e formas arredondadas 
para o universo masculino e reto da Louis 
Vuitton", disse Baumer. Composta por 
um buquê assimétrico de monogramas 
florais da grife, essa renda brinca com as 
transparências e a maleabilidade do te
cido mais sutil e feminino de todos os 
tempos. "Para a Louis Vuitton se sobres-



MEMÓRIAS DE VIAGEM 
Um repertório selecionado 

de lembranças dos 
lugares que conheceu foi a 

inspiração encontrada 
por Lorenz Bãumerfàdir.) 

sair nesse universo da joalheria, o design é primordial. Se ele 
funciona, a marca só tem a ganhar, pois uma consumidora que 
já se sinta atraída por seu estilo — suas bolsas e roupas — pro
vavelmente vai desejar suas joias mais do que as de qualquer 
outra grife", explica Seiler. 
Além de transpor o espírito da grife para as peças, Baumer — 
amante assumido das artes — usou elementos que remetem 
à art nouveau. Esse estilo artístico, que se desenvolve entre 
1890 e a Primeira Guerra Mundial , destaca o valor ornamental 
de linhas de origem floral e das formas delicadas, ondulantes e 
assimétricas. E o brilho dos diamantes, presentes em algumas 
peças, é especial. A lapidação desenvolvida pela Louis Vuitton 
acontece em um só ateliê, em endereço misterioso na França. 
Para se ter ideia, um diamante normalmente apresenta 43 fa
cetas após lapidado, enquanto os diamantes da grife têm de 
65 a 77 facetas. Para isso, 30 lapidadores especializados levam 
de um dia a três semanas para lapidar uma única pedra de três 
quilates. É um trabalho que agrada até mesmo ao perfeccionis
ta Lorenz Baumer, que gosta de dizer que pinta com a luz, em 
vez de usar tintas. " C o m minhas joias, faço arte, pois elas são 
mensageiras da alegria e trazem uma carga emocional extre
mamente forte", finaliza. 
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