
ORA DIREIS...SIMPLES SAPATOS?

A comunicação da marca Camper também é tratada com muito

cuidado. No alto da página, pôsteres promocionais - considera-

dos marcos para o desenho gráfico contemporâneo espanhol;

acima, modelos de sacolas com mensagens e desenhos sobre

liberdade e inovação

Um sucesso internacional chega a São Paulo.

Desta vez não é uma grife de luxo — mas um

universo de conforto, design. humor... e ou-

tros valores da modernidade. Razões para seu

enorme sucesso? A força da marca, baseada

na coerência encontrada em cada detalhe —

dos sapatos ao food design. ao hotel. Quando

o design se pasteuriza e todos imitam todos,

é sem dúvida a originalidade aliada ã força da

marca que faz a diferença. D que é ser origi-

nal? É ser o primeiro a pensar aquilo que de-

pois todos irão copiar

Maria Helena Estrada
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Acima, à esquerda, Camper Food Ball, em Barcelona, um espaço para alimentação sem mesas ou cadeiras, mas com extensos bancos - degraus

com almofadas de onde se assistem a vídeos com imagens da natureza; na seqüência, duas vistas do hall de entrada do hotel Casa Camper, em

Barcelona, com bicicletas penduradas no teto para uso dos hóspedes. Abaixo, um dos locais para escolher e servir-se dos alimentos





Simplesmente andar - esta é a idéia que orientou o desen-

volvimento da Camper, marca espanhola de calcados, com

170 anos de tradição. "Walk, don't run", tornou-se slogan

publicitário, símbolo dessa nova onda. "Very, very cool."

Camper é sinônimo de contemporâneo avançado. Sintetiza

bem-estar, bem vestir e bem caminhar. Quem são os "des-

cobridores" do conceito, os criadores dos sapatos? Uma fa-

mília de Marbella, Espanha, que conta com a própria tradi-

ção e com aquela, bem famosa, das "espadrillas" de Barce-

lona, em corda e lona, com fitas coloridas para amarrar.

Para que público se destina a Camper? Sem dúvida para os

modernos, mulheres que abominam o salto agulha, ho-

mens muito chiques e esportivos.

Suas lojas estão hoje espalhadas por mais de 60 países e

São Paulo acaba de receber o primeiro espaço brasileiro,

que mantém sua identidade também no layout das lojas,

com grandes bancadas nas quais são expostos os modelos

e, ao mesmo tempo, são ocupadas por finas almofadas, re-

dondas, em palha trancada.

Como a Camper é, a bem dizer, sinônimo de uma nova for-

ma, natural e sadia, de viver, a conseqüência lógica foi a cria-

ção de um espaço gastronômico - um food design - com

interiores e comidas desenhadas pelo catalão Marti Guixè.

Barcelona e Berlim já têm seu Food Ball. "Da terra à mesa",

dos alimentos às almofadas, iguais às das lojas, nos degraus,

do conceito de bioconstrucão para o espaço aos pratos e ta-

lheres biodegradáveis, tudo faz parte da mesma filosofia.

O que se come no Food Ball? Bolinhas de arroz integral re-

cheadas de frango, de ervilhas, de algas, de anchovas, al-

guns molhinhos, e ainda sopas, frutas, tâmaras, sucos,

cerveja de cânhamo...

O que mais faltaria como demonstração da extrema preo-

cupação com o conforto nesse viver descontraído? Um

hotel, a Casa Camper. Os diferenciais? A fachada quase

imperceptível dá entrada para um hall que mais parece

uma galeria de arte ou loja de bicicletas - há dez bicicle-

tas penduradas no teto, disponíveis para os hóspedes.

Um bar self-service "com tudo dentro", grátis, aberto 24

horas por dia. Cada quarto tem dois aposentos, separa-

dos pelo corredor de circulação: um para dormir, voltado

para uma rua silenciosa e de frente para um jardim verti-

cal; o outro, em frente, é o espaço de estar, totalmente

equipado para o trabalho e o lazer! Isto sem contar os

Acima, outro modelo da linha Wabi; abaixo, Twins, li-

nha criada para aproximar a marca do mundo da arte.

Cada pé tem personalidade própria, expressada por

diversos motivos de pintura e até mesmo de fotografia
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Acima, linha Right: sua criação foi inspirada no mundo

das bailarinas e das ginastas tanto no aspecto quanto

no conforto. No-pé da página, exemplos do uso de gra-

fismos nas solas, um recurso bastante explorado nos

sapatos da marca

Acima, modelo Peu - pé, em catalão - da coleção femini-

na, desenvolvido para se adequar ao pé, e não o con-

trário. É produzido por meio de molde com o formato exato

de um pé; versões em pelica com cadarço de elástico



Presente em todas as coleções da marca, o modelo

Pelotas Ásia tem grande durabilidade, podendo ser

usado de cinco a oito anos. Feito em couro, possui sola

em poliuretano com saliências na forma de bolas que

massageiam os pés

Acima, outro modelo da linha Right, cuja palmilha

anatômica absorve os impactos do caminhar; abaixo,

mais um modelo da linha Wabi feito manualmente com

fibras de juta de Bangladesh

chinelinhos e todas as invenções possíveis para o má-

ximo conforto dos hóspedes.

Mas vamos aos sapatos. A coleção exemplifica o bom

design, onde um pequeno detalhe faz toda a diferença.

Os solados são em poliuretano, finos, antiderrapantes.

Alguns modelos são sóbrios, quase clássicos, outros

são divertidos, há os irônicos, os lúdicos, os unissex,

aqueles totalmente em borracha com o suporte das

palmilhas em raspa de coco, e um grande sucesso é

aquele a meio caminho entre o sapato e a sandália...

uma infinidade de pequenas idéias. Uso de tendências

da moda? De leve, bem de leve. As coleções são cheias

de surpresas e a sensação de bem-estar é maior do

que andar de pé no chão. Mas, sereno e em paz,

"walk, don't run".

Text Box
Fonte: Arc Design, n.49, p.40-45, ago./set. 2006.




