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ANYA HINDMARCH FECHA TODAS AS LOJAS DE 

LONDRES POR TRÊS DIAS E ENCHE-AS COM 90.000 

GARRAFAS DE PLÁSTICO 

 

 

(Anya Hindmarch) 

"O problema do plástico de utilização única e da deposição em aterro sanitário está longe de acabar", 

afirma Hindmarch 
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Anya Hindmarch has made a bold statement about the impact of plastic pollution, filling her stores 

with more than 90,000 plastic bottles. 

Por três dias, Hindmarch fechou todas as suas cinco lojas de Londres, usando dezenas de milhares de 

garrafas plásticas para encher as lojas, fornecidas pela equipa da designer a partir de comunidades 

locais. 

Durante a London Fashion Week, o meio ambiente e a sustentabilidade foram temas importantes de 

conversação. 

No sábado, o movimento ativista Extinction Rebellion realizou um protesto na London Fashion Week, 

bloqueando as estradas, pois pediam o cancelamento do evento bianual devido ao impacto negativo 

da indústria de roupas no meio ambiente. 

Mas a designer de acessórios de moda Hindmarch optou por aumentar a consciencialização sobre uma 

causa ambiental de uma maneira diferente, destacando a prevalência da poluição por plásticos. 

 

(Anya Hindmarch) 
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A designer optou por usar 90.000 garrafas para encher as suas lojas, pois "este é o número de garrafas 

plásticas compradas globalmente a cada seis segundos". 

Para coincidir com a sua demonstração ecologicamente consciente, Hindmarch também lançou uma 

nova campanha, intitulada "Eu sou um saco plástico". 

As bolsas da coleção foram fabricadas com material de garrafas plásticas recicladas e revestidas com 

pára-brisas de plástico reciclados. 

Enquanto Hindmarch explorava usando “couro vegan”, no final, as bolsas eram feitas com couro na 

guarnição. 

 “Embora o plano inicial fosse usar couro vegan ou reciclado para a guarnição, após muita pesquisa e 

aconselhamento especializado, concluiu-se que o couro de origem responsável era o melhor material, 

pois as alternativas continham níveis de poliuretano inaceitavelmente altos”, explicou um comunicado 

à imprensa da designer. 

"O couro usado é um subproduto da indústria de carne e é proveniente de um curtume no norte da 

Itália perto de onde a bolsa é feita." 

 

(Anya Hindmarch) 
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O lançamento da coleção "Eu sou um saco plástico" segue a primeira linha "Não sou um saco plástico" 

da Hindmarch, lançada em 2007 em colaboração com a agência de publicidade Antidote e o 

movimento de mudança social Shift. 

"Desde nosso projeto de 2007 “Eu NÃO sou um saco plástico”, não consegui tirar essas palavras da 

cabeça", afirmou Hindmarch. 

“O problema do plástico descartável e dos aterros sanitários está longe de terminar, no entanto, a 

missão passou de ser simplesmente a 'consciencialização' de usar menos plástico, para ser mais a 

'circularidade' do uso de materiais na cadeia de fornecimento. 

"É por isso que passei os últimos dois anos a desenvolver o conceito Eu SOU um saco de plástico". 

Um número limitado de itens da campanha "Eu sou um saco de plástico" está disponível a partir de 

fevereiro, com preços que variam de 595 a 695 libras, com a gama completa a ser lançada em abril. 

Fontes: Leather Naturally | Independent 

https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/london-fashion-week-anya-hindmarch-plastic-bag-

bottles-environment-a9340346.html 
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