Persbericht - september 2018

Tassencollectie Lipault x Jean Paul Gaultier exclusief bij Galeria Inno
Nieuwstraat Brussel
Galeria Inno heeft er met deze tassencollectie van Lipault in haar flagship store een
nieuwe belangrijke aandachtstrekker bijgekregen. Als grootste department store
van België biedt Galeria Inno een exclusief aanbod aan dames & heren fashion,
lingerie, mode accessoires van de beste nationale en internationale merken, een
onovertroffen selectie collecties voor de inrichting van je huis en bovendien bevindt
zich op het gelijkvloers de grootste parfumerie van Brussel…
Helemaal nieuw is de samenwerking met tassenmerk Lipault en de presentatie van
de iconische collectie in samenwerking met het enfant terrible in de modesector, Jean
Paul Gaultier. De JP Gaultier collectie zal in de flagship van Galeria Inno Nieuwstraat
exclusief te koop zijn vanaf 24 september op het gelijkvloers, te midden van de
andere exclusieve maroquinerie en bagagerie collecties en de business corner.

Tweekleurige collectie met stijl

De Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier hoeven we nauwelijks voor te stellen.
Hij begon zijn carrière op zijn 18e verjaardag (in 1970) bij Pierre Cardin. Enkele jaren
later (1976) startte hij zijn eigen modehuis en kreeg al snel het etiket “enfant terrible
van de mode” opgeplakt: hij stelt telkens opnieuw clichés, codes, tradities en regels
in vraag en draait ze om.
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Zijn tassencollectie voor Lipault
wordt gekenmerkt door twee
van zijn favoriete thema’s, het
iconische maatpak met de
krijtstreep en het beroemde
kegelvormige korset dat populair
werd door Madonna tijdens haar
“Blond Ambition World Tour”.
Het resultaat is een prachtige
tweekleurige tassencollectie met
een vleugje rock waarbij praktische
opberg- en draagmogelijkheden
naadloos samengaan met een
stijlvolle uitstraling.

Een complete collectie musthaves…

De collectie in zijdezacht nylon
en zacht leder laat Lipault’s
favoriete
travel
must-haves
zien: een weekendtas, een
shopper, koffers en een toilettas.
Bescheiden, stijlvol en grafisch
aan de buitenkant, en verfijnd,
elegant roze aan de binnenkant.
De collectie is afgewerkt met
opvallende sluitingen geïnspireerd op de iconische bustier.
Daarnaast omvat de collectie ook lederen items zoals de “Compil” bag, een
uitbreidbare Boston stijl met een variërend silhouet. Het assortiment wordt compleet
met de shopping bag, de essentiële rugzak en de echte show topper: de “Slow”
heuptas. De verschillende modellen zijn ontworpen voor alledaagse activiteiten
dankzij de rits die de strepen van het mannenpak laat zien.
De collectie telt 10 exclusieve stuks, die zowel door mannen als vrouwen gedragen
kunnen worden. In intens zwart en glanzend burgundi. Alle tassen en bagagestukken
dragen het Parijse designerlogo in reliëf op een metalen plaatje. Kortom, prachtige
unisex tassen die eenvoudig om te dragen zijn en te combineren, maar zeker zullen
opvallen in het straatbeeld.
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