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As modelos Gisele Bündchen e Kate
Moss têm. O ator James Dean, a
princesa Diana e o roqueiro Kurt

Cobain tiveram. O cineasta Woody Allen e
a atriz Malu Mader também vira-e-mexe
são flagrados com seus pares. Se você
pensou que estamos falando de affairs no
universo das celebridades, enganou-se. O
assunto aqui é moda. E os pares acima
citados são de All Star. E eles não estão
sozinhos. No ano em que completa um
centenário, a Converse, empresa que pro-
duz o tênis simples de solado de borracha
e lona, calcula ter produzido cerca de f
bilhão de pares, vendidos em f 60 países.

Apesar da idade, o All Star permanece
novo e com o tempo conquistou espaço
entre as peças que compõem os clássi-
cos da moda. Figura no mesmo altar do
eterno tailleur de casaco e saia acintu-
rada da Chanel e do padrão xadrez da
inglesa Burberry. Mas há uma imensa
diferença. Está na seção dos acessíveis
ou possíveis. Talvez por isso seja tão
democrático quanto seus parceiros de
prateleira, o jeans e a camiseta branca.
Usado igualmente por pessoas da moda,
políticos, princesas e plebeus.

No Brasil, um All Star custa cer
ca de R$ 60. "O fenomenal dele é que a
mesma patricinha o usa durante o dia
e desfila com seu Jimmy Choo, de cerca
de US$ 500, à noite. Fica perfeito no pé
da criançada e nos adultos dá um ar de
modernidade ao visual, sem parecer coisa
de tiozinho", diz o organizador do proje-
to moda e informação do Senac, Renato
Shibukawa. Ele afirma que em empresas
inovadoras é comum ver jovens executivos
usando terno, alguns até os clássicos risca
de giz, com All Star preto (outro clássico).
"É uma maneira de mostrar pelo vestuá-
rio uma atitude irreverente com a vida."

Para ele, o All Star é considerado pelo
universo da moda urna peça tão revolu-
cionária quanto a camiseta. "Nos Esta-
dos Unidos e na Europa, há modelos que
transpuseram a arte das galerias para a
lona do tênis, o que é muito atual", diz. Se-
gundo ele, esse movimento da moda, que
mistura arte a música e comportamento,
começou em 1957, com a geração beatnik,
inspirada pelo livro On the Road - Pé na
Estrada, de Jack Kerouac. "Era o uniforme
daquela geração livre, que influenciou até
mesmo na forma de vestir das gerações
futuras", afirma Shibukawa.
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Mesmo com toda essa aura rock-'n'-roll,
o que é absolutamente inquestionável. Afi-
nal, um modelo preto de cano alto estava
nos pés de George Harrison num dos mo-
mentos mais importantes da história do
rock. Em 31 de janeiro de 1969, o guitar-
rista compôs seu visual psicodélico com um
casaco de pêlos longos e pretos para o últi-
mo concerto dos Beatles. O All Star esteve
presente no antológico "Roof Concert", que
aconteceu no telhado da produtora deles, a
Apple, na Saville Row, em Londres.

No entanto, o All Star iniciou sua trajetória
noutra área: nos esportes. Era originalmente
um tênis para jogadores de basquete. Ina-
dequado, sem amortecedores ou tecnologia
para tal, foi o calçado usado pelo time New
York Rens, num dos primeiros campeonatos
do esporte, em 1939, nos Estados Unidos. O
responsável por essa introdução foi o então
jogador da liga estudantil Charles Chuck
Taylor, que em parceria com a marca suge-
riu o reforço no calcanhar e um solado com
mais fissuras para que derrapasse menos.
Até hoje, o modelo preto de cano alto leva o
nome do atleta, que se tornou um dos prin-
cipais ídolos do basquete americano.

NOS anos 80, a Nike toma o espa-
ço que o All Star ocupava na NBA (a liga
americana de basquete) com seus calçados
tecnológicos. E com a ajuda de um con-
trato milionário com o astro do Chicago
Bulls, Michael Jordan.

Anos mais tarde, em 2003, as rivais se de-
frontam novamente. Dessa vez, a AH Star é
comprada pela Nike, numa transação estima-
da em US$ 305 milhões. Tal negociação pode
ter salvado o tênis-ícone da cultura pop, já que
a Converse, empresa que produz o All Star,
tinha concordata decretada em 2001. De acor-
do com o diretor-presidente da Coopershoes,
licenciada da Converse All Star no Brasil, Al-
tamir Breda, apesar da troca de dono "não há
projeto de mudança no design nem inclusão
de tecnologias nos modelos clássicos. A evo-
lução será na criação de estampas e materiais
diferenciados", disse. Os fãs agradecem.

Além de novos modelos para celebrar os
cem anos, como um dourado e o em jeans
preto com o distintivo dos Ramones, no You-
Tube já está disponível uma série de vídeos
com músicas, em geral rock, criados especial-
mente para a comemoração. É só colocar All
Star na pesquisa e curtir personagens, sons
e trechos de filmes que vão desde A Garota
de Rosa Choque a Maria Antonieta, de Sofia
Coppola. A impressão que dá é que esse tênis
ainda tem muita sola para gastar.
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