Locul nasterii: Melbourne, Australia
Inaltime: 180 cm
Culoarea ochilor: albastri
Data nasterii: 12.06.1987
Agentia: Next
Campanii: Alexander Wang, Chanel, Gucci, H&M, Karl Lagerfeld, Mulberry, Gucci Fragrance, Anna Sui
Abbey Lee Kershaw, cunoscuta mai mult ca Abbey Lee, s-a nascut in data de 12 iunie, 1987 in Melbourne, Australia. Fotomodelul spune ca a avut o copilarie ideala intr-un cartier linistit si prietenos unde a avut numerosi prieteni care locuiau in apropierea casei sale. Abbey isi aminteste ca in copilarie se juca pe plaja din apropiere sau pe strada, impreuna cu un grup foarte mare de prieteni. La scoala, Abbey a avut ocazia sa cunoasca mai multe culturi datorita faptului ca din 150 de elevi, cati erau in total in scoala, 42  dintre ei erau de diferite nationalitati.
Abbey a fost descoperita de Kathy Ward, la doar 100 de metri distanta fata de casa ei, la plaja, unde isi petrecea timpul zilnic. Abbey a inceput sa practice modelling-ul prin intermediul lui Ward in ultimul an de liceu si a reusit sa castige CoverGirl Model Search, un concurs australian care i-a permis sa intre mai adanc in lumea modelling-ului. Mai tarziu, Abbey s-a mutat in Sydney unde a lucrat un an intreg dupa terminarea liceului, urmand ca apoi sa se mute in New York pentru a-si avansa cariera.
Prima sedinta foto din New York a fost pentru Lord & Taylor cu Lauren Hutton, despre care fotomodelul spune ca a fost o sursa importanta de inspiratie.
Campaniile lui Abbey includ nume ca D&G, Gucci Resort, CK Jeans, CoverGirl, Lord & Taylor, Shanton si Wish. De asemenea a aparut pe coperta Vogue din Australia si Coreea iar in 2008 a defilat pe podiumul Victoria's Secret. Fotomodelul a aparut in editoriale pentru V Magazine, Vogue din China si W iar printre fotografii de renume cu care Abbey a lucrat se numara Inez van Lamsweerde, Nick Knight, Mario Testino, Steven Meisel si Craig McDean.
In prezent, Abbey locuieste in Brooklyn, despre care spune ca este cu siguranta diferit fata de cartierul din Melbourne, deorece are mereu cate ceva de descoperit in New York, fiind un oras foarte fascinant.
Citat:
"Ca sa fiu sincera, niciodata nu mi-am cumparat haine de designer, insa am purtat haine de designer si trebuie sa recunosc ca Gucci si Etro ofera o senzatie destul de placuta".
 


 

