
SHOE DESIGN
Um Tênis Para Chamar de Seu

Jeans + Camiseta + Tênis = Uniforme da juventude
descolada desde a década de 90. E para se diferenciar
no meio da multidão, nada como dar um toque pessoal
e criativo à sua peça favorita. Os tênis saíram na frente
dessa tendência - seguida tanto pelos designers de
jeans, quanto pelos de camisetas - e influenciaram uma
verdadeira legião em busca do par perfeito.

Apesar de hoje em dia assistirmos ao lançamento de,
no mínimo, uma linha especial por ano, essa história
não é tão recente assim. Em 1917, a Converse lançou
uma linha de calçados esportivos, incluindo o tênis de
lona e sola de borracha para os jogadores de basquete.
Na época, o "Converse All Star" revolucionou o esporte,
mas foi a partir de 1918 que o jogador profissional
Chuck Taylor se juntou à empresa para realizar algumas
modificações no modelo. Ele mudou o desenho da
sola, adicionou uma proteção no calcanhar para melhor
apoio e proteção ao tornozelo dos jogadores. Lançado
em 1923, o "All Star Chuck Taylor" já vendeu mais de
um bilhão de pares, em 144 países, e já serviu de base
para criação de inúmeras intervenções artísticas. Atire
a primeira pedra quem nunca deu seu toque pessoal,
mesmo que isso signifique apenas mudar a cor do
cadarço, a um par de AH Star. Hoje em dia, as coisas
evoluíram a tal ponto que é possível customizar o tênis
e ainda reverter 15% do valor da compra para as vítimas
de AIDS na África, a partir do site da marca.

Ainda na segunda metade da década de 80, mais
precisamente em 1986, o mundo parou pra ouvir o
Run DMC cantar "My Adidas", um tributo ao modelo
"Superstar" da marca alemã, anunciando formalmente a
união entre os calçados esportivos e a cultura das ruas.
A partir daí, os sneaker freakers se multiplicaram ao
redor do mundo e os tênis se transformaram em telas
brancas, prontas para serem preenchidas pelas mais
diversas formas de arte. As grandes marcas esportivas
apostaram em artistas plásticos, designers gráficos,
grafiteiros, atletas e no slogan "do it yourself", para
lançarem suas séries especiais, estimular a criatividade
e também o desejo dos consumidores.



O tempo passou, o vício por tênis atacou mais da
metade da população cool do planeta (acreditem,
ele pode ser mais perigoso do que o famoso vício
fashionista pelas "it bags" : é capaz a de fazer você
cometer verdadeiras loucuras por um par de "Adicolor
Pink Series", customizado pela grafiteira francesa Fafi,
comprando um tênis de cada tamanho porque era
o último par da loja onde ele estava em promoção),
ganhou o nome de cultura sneaker, e fez com que
Puma, Nike, Adidas, Converse, entre outras, entrassem
pela porta da frente no mundo da moda apresentando
suas linhas especiais com edição limitada, realizando
parcerias estratégicas e dialogando com os avanços
tecnológicos mais recentes.

As gigantes esportivas lideram o mercado e apostam suas
valiosas fichas na junção de modelos já consagrados
aliados à releituras de artistas contemporâneos, ou na
versão mais roots do "do it yourself", como fez a Puma
no Mongolian BBQ: o tênis é construído a partir de
13 pedaços avulsos, escolhidos pelo consumidor sem
regras prévias e combinados a partir da base do modelo

Cabana Racer. Não por acaso, o tênis ganhou espaço
na exposição Fashion DNA, na Holanda, na sessão
dedicada às inovações tecnológicas. Ao lado dele na
exposição estava também o "Nike + iPod kit" (sim, já
existe um tênis para você que é louco por tecnologia e
não vive mais em o seu iPod nano). Se você é do tipo
criador à moda antiga, vai preferir os modelos "Adicolor"
que vêm acompanhados de um estojo de canetas, ou
latinhas de spray. Não importa a sua praia, parodiando
o slogan do achocolatado: existem mil maneiras de se
customizar um tênis, invente a sua.

Sinais do crescimento da cultura sneaker - e da sua
difusão pelo mundo afora - são as estratégias de
distribuição das grandes empresas e as ações das
marcas locais voltadas para este público. No Brasil já
é possível adquirir exemplares da maioria das linhas
especiais, como a assinada por Yasuhiro Mihara para
Puma, "Adicolor" e "Superstar 35th Birthday" da Adidas,
"SB Series" e "Original Six" da Nike.

Além disso, marcas como Thorré, Animale, Nativa,
Redley, e até a infantil Atelier do Bebê, já desenvolveram
modeos especiais para pés exigentes e cheios de
personalidade. A Nativa fez uma parceria com um
dos mais importantes estilistas nacionais, Alexandre
Herchcovitch, e desenvolveu quatro modelos exclusivos.

A Thorré criou uma edição limitada, apenas 30 pares, do
Nike "Sprint Sister", personalizada pela estilista Fabiana
Torres. A Animale é uma das muitas grifes femininas que
apostou em uma versão mais sofisticada do All Star
para conquistar as consumidoras mais clássicas; já a
Redley apostou na modernidade e chamou os designers
da Flesh Beck Crew para customizarem 20 pares do
"Redley Originais", em uma ação de marketing durante
o Tim Festival. E como bom gosto não tem idade, a
estilista Cacau D'Arcy criou um AH Star de oncinha para
as pequenas antenadas. A loja Tua que, como o próprio
nome sugere, tem um forte conceito de exclusividade,
traz modelos da Penalty e AH Star em versões únicas, e,
além disso, o cliente pode comandar a customização do
seu próprio tênis, com direito a grafismos e aplicações.
Na temporada primavera/verão 2006/2007, o estilista
Maxime Perelmuter desfilou na passarela do São Paulo
Fashion Week modelos da marca Penalty personalizados
pelos artistas da loja.

Mas não foram só as grandes marcas que entraram na
onda: os artistas e designers independentes também
passaram a usar os sneakers como base para sua
expressão artística. É o caso de Imani Brown e seu noivo
Stephen Clemons, de Washington DC, fundadores do
projeto "Artistic Sole". Começaram pedindo a alguns
amigos que os deixassem customizar seus tênis velhos

e ver o que aconteceria. Teve quem levasse fé e, desde
então, nunca pensaram em voltar atrás. Em entrevista
à Revista Zupi, a artista revelou que já chegou a pagar
clientes para ficar com os tênis que customizou. Sua
marca favorita é Adidas, e a de seu noivo, New Balance:
"Nós dois gostamos mais de marcas que não são tão
populares. Quero dizer, todos têm um par de Adidas ou
New Balance para cada cinco pares de Nike no armário, o
que não é o nosso caso. Eu tenho uns dez pares de Adidas
e só um Nike." No momento, a dupla pinta e se concentra
em aprimorar técnicas e texturas. Em breve, pretendem
experimentar outros materiais, como tecidos e até mesmo
algumas das fotos que Imani costuma fazer.

Para quem quer se aprofundar, existem sites, blogs,
livros e revistas voltados para a cultura sneaker. A revista
Sneaker Freaker, editada e distribuída em diversos
países, é o veículo oficial, e livros como "Sneakers: The
Complete Collector's Guide" ajudam a compreender
um pouco mais. Mas tome cuidado: é quase impossível
não se apaixonar por esse universo cheio de cores,
criatividade, conforto e exclusividade. •
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